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l a oz i  i r  da o i z m o  i d ė j o s 
p o s t m o d e d r n o  e p o c h o j e

Antanas Andrijauskas

Yra tokių išmintimi ir sakralumu paženklintų knygų, kuriose 

sukauptos pamatinės žmogaus dvasios vertybės, nulėmusios 

civilizacijų raidos kelius. Tai lyg išminties vulkanai, intelektine 

ir dvasine energija tūkstantmečius maitinantys žmoniją. Kartų 

kartoms tai yra neišsenkanti įkvėpimo versmė, etinis kelrodis, 

padedantis susikurti gyvenimo ir kūrybos filosofiją. Tokių knygų 

labai nedaug. Tai – Rigveda, Upanišados, Biblija, Koranas, Lunyu, 

Laozi (Dao De Jing).

1926 metais Hermannas Hesse straipsnyje „Kiniškos mintys“ 

rašė: „Apie kinų filosofą Laozi iš esmės niekas Vakaruose nežinojo 

du tūkstantmečius, o per pastaruosius penkiolika metų jis buvo 

išverstas į visas Europos kalbas, ir jo Dao De Jing tapo madinga 

knyga... Senovės kinų išmintis ir kultūra pergalingai įžengė ne tik 

į Vakarų muziejus, bibliotekas, bet ir į mąstančios jaunuomenės 

širdis. Be Dostojevskio, per pastarąjį dešimtmetį joks mąstytojas 

taip stipriai nepaveikė karo suaudrintos Vokietijos jaunuomenės 

kaip Laozi. Šio poveikio reikšmės nemenkina tai, kad jis aprėpia 

sąlyginę mažumą: juk kaip tik ši mažuma, kuriai ta knyga skirta, 
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yra talentingiausia, sąmoningiausia ir labiausiai pasirengusi 

atsakyti už savo veiksmus.“*

Pastaraisiais dešimtmečiais požiūris į daoizmo filosofiją, ypač 

į Laozi ir Zhuangzi iškeltas idėjas, iš esmės pasikeitė. Šių idėjų 

poveikis ryškus ir filosofinėje, ir meninėje kūryboje. Dar neseniai 

visą planetą pančiojusi Vakarų diegiama europocentrinė pasau-

lėžiūra šiandien išgyvena agoniją. Oswaldas Spengleris savo 

žymiajame veikale Vakarų saulėlydis (Der Untergang des Abendlandes) 

taikliai pastebėjo, kad Vakarų mąstytojo skelbiamos „nekintan-

čios tiesos“ ir „amžinos įžvalgos“ tokios yra tik jam pačiam, tik 

laikantis jo pasaulėžvalgos principų. Todėl kiekvieno sąžiningo, 

blaiviai protaujančio mąstytojo pareiga yra rasti už šių tiesų 

kitas, visų žmonijos civilizaciją kūrusių tautų taip pat įtikinamai 

išsakytas tiesas.**

Mūsų akyse randasi iš esmės nauja visos planetos me-

tacivilizacija, susiejanti įvairių tautų keltas idėjas ir kultūros 

laimėjimus.  Neabejotina, kad įvairių civilizacijų ir kultūros 

tradicijų sąveika stiprės. „Susivienijusiame pasaulyje, – rašė 

vienas įtakingiausių kultūrologų Arnoldas Toynbee, – aštuo-

niolika nevakarietiškų civilizacijų – keturios gyvos ir keturiolika 

užgesusių – neabejotinai atgaus buvusią įtaką. Ir ilgainiui, kai 

keičiantis kartoms ir amžiams suvienytas pasaulis ieškos skir-

tingų jį sudarančių kultūrų pusiausvyros, vakarietiškoji tarp tų 

kitų kultūrų – gyvųjų ir užgesusių – užims tą kuklią vietą, į kurią 

ji ir gali pretenduoti.“***

Ryškėjančios visos planetos kultūros esmė – tai perėjimas 

nuo tiesinės vienakryptės išgyvenančios recesiją ir degradaciją 

* «Китайские мысли», in Г. Гессе, Сиддхарта, Москва, 1990, c. 145.
** O. Spengler, Der Untergang des Abendlandes, Bd.1, München, 1923, S.31.
*** A. Toynbee, Civilization on Trial, New York, Oxford UP, 1948, p. 158.
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teksto kultūros prie MASS MEDIA, teleekranų ir kompiuterių 

monitorių skleidžiamos vaizdo kultūros, kurią suponuoja nauja 

virtuali tikrovė. Šis perėjimas nuo teksto prie vaizdo paaiškina, 

kodėl, pasidarius nebeaktualiems klasikiniams Vakarų mąstymo 

ir kūrybos principams, išsisemiant postmodernizmo kultūrai, taip 

veikia hieroglifinės kultūros zonoje (Kinija, Japonija) susiklostę 

„neklasikiniai“ mąstymo ir kūrybos principai, kuriems labai 

svarbūs yra vizualinės kultūros modeliai.

Šiandien didieji klasikinio daoizmo tekstai Laozi ir Zhuangzi 

yra tokie pat svarbūs ir paveikūs kaip ir Immanuelio Kanto, Søre-

no Kierkegaardo, Friedricho Nietzsche’s, Martino Heideggerio, 

Michelio Foucault, Jacques’o Derrida veikalai. Susidomėjimą 

daoizmu galima paaiškinti tuo, jog per pastaruosius kelis pokario 

dešimtmečius nuvertėjo daugelis klasikinės Vakarų raciona-

listinės filosofijos postulatų, buvo atsisakyta europocentrinės 

pasaulio vizijos, įsisąmoninta galimybė suvokti pasaulį ir žmogų 

pasitelkiant rytiečių mąstymo ir kūrybos principus. Neatsitiktinai 

visuotinai pripažintas XX amžiaus Vakarų filosofijos patriarchas, 

paskutinis didžiųjų vokiečių klasikinės filosofijos tradicijų tęsėjas 

Heideggeris savo vėlyvuosiuose veikaluose atsisako graikiškos 

sąvokos „filosofija“. Jo nuomone, tolesnė graikų metafizinio mąs-

tymo plėtotė yra neįmanoma. Todėl gaivių autentiško mąstymo 

šaltinių jis ieško daoizme ir dzen. 

Siekdami įveikti Vakarų filosofinėje tradicijoje vyravusį 

racionalizmą, žymiausi postmodernizmo ideologijos įkvėpėjai 

Heideggeris, Carlas Jungas, André Malraux, Foucault, Derrida, 

Rolandas Barthes’as, Mikelis Dufrenne’as, Gilles’is Deleuze’as, 

Félixas Guattari, Jeanas Baudrillard’as ir daugelis kitų ėmėsi 

„pertvarkyti“ vakarietiškąjį mąstymą, paremtą daugiau nei 
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du tūkstančius metų gyvuojančiomis binarėmis opozicijomis: 

pasaulis ir idėja, subjektas ir objektas, tiesa ir fikcija, balta ir 

juoda, grožis ir bjaurumas. 

Kitokie mąstymo principai jau seniai buvo iškelti daoizmo, 

čan ir dzen atstovų kūryboje. Laozi tekste labai ryškus daoizmo 

filosofijai būdingas mąstymo „atvirumas“, pasaulio vienovės 

suvokimas, siekimas išgyventi pirmapradį minties tvykstelė-

jimą, išreiškiantį esminį žmogaus ir pasaulio ryšį. Kita vertus, 

nepaprastai aktualus yra šio veikalo poetinis stilius, jame 

išsikristalizavusios žmogaus patirtį nusakančios situacinės ir 

kontekstinės kategorijos.

Filosofija gvildena amžinąsias žmogaus būties problemas. Ta-

čiau iš būties gelmių kylanti mintis kiekvienoje didžiojoje „ašinio 

amžiaus“ (Karlo Jasperso terminas, ženklinantis 800–200 m. pr. 

Kr. tarpsnį) filosofinėje tradicijoje skleidėsi savaip. Kinų filosofi-

nės minties ištakos – tai du didieji filosofinės minties paminklai: 

Laozi ir Konfucijui priskiriamas Lunyu (Apmąstymai ir pašnekesiai). 

Tačiau šie tekstai ne tik pradeda didžią filosofinę tradiciją, jie 

yra išauginti visos prieš tai gyvavusios dvasinės kultūros, kuri 

stebėtinai atliepia mūsų amžiaus dvasinius poreikius.

Laozi lyginant su Lunyu, į akis krinta esminiai jų skirtumai. 

Konfucijaus traktatas daug racionalesnis, „skaidresnis“, o Laozi – 

tarytum mįslinga filosofinė poema. Laozi išdėstytas daoistines 

idėjas ir jų reikšmę kinų kultūrai galima gerai suvokti tik turint 

omenyje jo pagrindinio idėjinio antipodo ir savotiško alter ego – 

Konfucijaus – skelbiamas idėjas. Daoizmas ir konfucianizmas – du 

svarbiausi, vienas kitą papildantys senovės Kinijos ideologijos 

poliai, žymintys tą energijos lauką, kuris iškėlė didžiąją kinų kul-

tūrą, filosofiją, etiką, estetiką, meną. Konfucianistinis racionaliz-
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mas daugybę šimtmečių sugyveno su daoistiniu spontaniškumu 

ir estetiniu intuityvizmu.

Vienas autoritetingiausių daoizmo tyrėjų Herrlee’o Glessne-

rio Creel Laozi tekste įžvelgia du iš esmės skirtingus sluoksnius: 

„abstraktų metafizinį“, kuris aprėpia universalias kosmogoni-

nes ontologines problemas, ir „praktinį“, skirtą konkrečioms 

socialinio gyvenimo problemoms.* Pirmasis sluoksnis išreiškia 

aukštosios daoizmo metafizikos dvasią, jo substancinį turinį. 

Čia iškeliamos originalios visuotinės metafizinės sąvokos, ap-

mąstoma Visata ir žmogaus būtis. „Praktinio“ sluoksnio idėjos 

artimesnės Konfucijaus gyvenimo filosofijai, jos etiniams ir 

estetiniams principams. Laozi dialektinio mąstymo principai 

primena Permainų knygą (Zhouyi, Yijing, I ching), kurios vaizdiniais 

paremiami apskritai daoizmo kosmogoniniai ir ontologiniai mo-

kymai. Permainų knygoje glūdi priešinamų sąvokų (nebūtis–būtis, 

tamsa–šviesa, yin–yang, kietas–minkštas, grožis–bjaurumas ir  

t. t.) šaknys. Tačiau priešinimas niekada neabsoliutinamas, remia-

masi dialektinės triados principu: tezė–antitezė–sintezė. Laozi 

filosofinių kategorijų pasaulis labai judrus, plastiškas, dinamiškas. 

Traktate nuolatos pabrėžiama, kad visi būties procesai kinta, 

viena priešybė energetiškai veikia kitą, negalima be kitos, prie-

šybės pereina viena į kitą. Apskritai tekstui būdingas mąstymo 

slaptingumas, idėjų ir vaizdinių universalumas, užuominų gausa. 

Lakoniškos ir talpios Laozi mintys skatina vaizduotę ir kūrybinį 

mąstymą, padeda išsiveržti iš niveliuojančios, gyvybinę energiją 

slopinančios stereotipų valdžios.

Nors daoizmas išsirutuliojo į įtakingiausią konfucianizmui 

oponuojančią filosofijos kryptį, tačiau tai nėra europietiškai 

* H. G. Creel, What is Taoism?, Chicago, London, 1977, p. 37.
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suvokiama „mokykla“ ar „kryptis“. Tai jokio reglamentavimo 

nepripažįstanti spontaniška „gyvenimo“ arba „estetinės būties“ 

filosofija, iš esmės skirtinga nuo Vakarų klasikinės filosofijos, 

kuriai svarbiausios yra pažinimo problemos ir kur iškeliama 

racionalaus proto reikšmė. Daoistinė filosofija dvasiškai artima 

„neklasikinei“ Kierkegaardo ir Nietzsche’s mąstymo tradici-

jai, linkusiai ontologizuoti ir estetinti filosofines problemas.  

Tad tai, kas anksčiau, veikiant Vakarų racionalistinei filosofijai, 

buvo laikoma didžiausiu daoizmo trūkumu (racionalaus siste-

minio mąstymo principų ignoravimas, artimumas „gyvenimo 

filosofijai“, santykiškumo ir spontaniškumo aukštinimas), 

sušlubavus racionalizmo kultui, tapo neabejotinu privalumu, 

mąstymo „atvirumo“ ir universalumo liudijimu.

Konfucianizmas ir klasikinė Vakarų filosofija nepaprastai 

sureikšmina racionalųjį protą, iškelia gnoseologinių problemų 

svarbą, o daoizmui svarbiausia ne pasaulio pažinimo, o „buvimo 

pasaulyje“ problema. Daoistinės filosofijos išpažinėjo tikslas – 

suvokti esminius būties ir gamtos dėsnius, ieškoti savęs, „per-

žengiant įprastines asmeninės patirties ribas“, pajusti Visatai ir 

žmogui, kaip Visatos daliai, būdingus ritmus, kurie ir patvirtina 

egzistencijos tikrumą. 

Laozi yra vienas sudėtingiausių pasaulio filosofinės minties 

tekstų, neįmanomas vienareikšmiškai interpretuoti. Norint su-

vokti jo ezoterinius sluoksnius, reikia ne tik gerai išmanyti kinų 

filosofinių kategorijų specifiškumą, bet ir išsiugdyti tam tikrą 

vidinį nusiteikimą, kuris padėtų išgirsti tai, kas tik nužymėta, 

tačiau neišsakyta. O toji užslėptoji neišsakytoji prasmė daoiz-

me dažniausiai ir yra svarbiausia. Todėl autentiškai suvokti šį 

filosofinį tekstą įmanoma tik hermeneutiškai lukštenant jame 
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užkoduotus daoistinius simbolius, metaforas, vaizdinius, idėjas. 

Tuomet išryškėja neregimasis Laozi sluoksnis, kuris labiausiai ir 

veikia mąstymą bei vaizduotę.

Tuštuma, Dao, De, slėpiningumas, rimtis – tokios pamatinės 

daoizmo filosofijos kategorijos labai skiriasi nuo Vakarų racio-

nalistinės filosofijos plėtotų kategorijų. Daoizmas siekė išsakyti 

ir įvardyti spontanišką asmenybės raišką, subtiliausius sąmonės 

poslinkius. Dėl to kategorijų reikšmė priklauso nuo aptariamos 

situacijos ir konteksto, jos turi suaktyvinti individo mąstymą, 

padėti jam pačiam praregėti. Jau pati hieroglifų prigimtis skatina 

vaizdinį mąstymą, tad filosofines kategorijas galime įsivaizduoti 

kaip savotiškas vaizdines, metaforiškas sąvokas.

Labai svarbus yra daoizmo požiūris į Tuštumą. Ji yra nebu-

vimas, Dao, visų būties procesų vidinio sąryšingumo simbolis. 

„Nebuvimas, – rašoma pirmame Laozi skyriuje, – yra dangaus 

ir žemės pradžių pradžia, buvimas – visko esamo ištakos.  

Taigi nebuvime įžvelgiamos mįslingos Dao gelmės, o buvime –  

jo kontūrai.“ Nebuvimas ir buvimas kildinami iš vieno pirmapra-

džio šaltinio, kuriam būdingas slėpiningumas ir kuris aiškinamas 

kaip „slapčiausi vartai į visas gelmes“ – šitai yra viena pagrindinių 

daoizmo filosofijos temų.

Daoizmo filosofijai nepriimtina vakarietiškoji antropocen- 

trinė pasaulėžiūra, kur žmogus supriešinamas su gamta ir 

įtvirtinama jo galia viešpatauti. Daoistai plėtoja mikro- ir ma-

krokosmo vienybės idėjas, aiškina, jog žmogus yra įtrauktas 

į gamtos ir kosminių stichijų srautą. Daugelio mokslininkų 

nuomone, kaip tik Laozi ir Zhuangzi tekstuose visapusiškai 

išplėtota perspektyviausia žmogaus ir gamtos harmoningo 

sugyvenimo koncepcija.
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Šioje filosofijoje iškeltas žmogaus idealas – išminčius – įsi-

klauso į slėpiningą būties, kosminių sferų muziką, išgyvena ir 

suvokia savo tapatumą spontaniškai atsiskleidžiantiems Visatos 

dėsniams. Suvokęs gamtos dėsnius, jis nieko nedaro prievarta, 

veikia neveikdamas, laisvai, natūraliai, jaučia būties pilnatvę ir 

džiaugsmą. Toks žmogus yra atsiskyrėlis, sąmoningai atsiribojęs 

nuo išorinio pasaulio ir pabėgęs į gamtos prieglobstį. Tačiau toks 

atsiskyrėlis kartais gali puikiausiai veikti ir socialinėje aplinkoje. 

Kinų intelektualai, rafinuoti tapytojai ir poetai net užimdami 

aukščiausius valstybės postus, veikiami daoizmo idealų, nuolatos 

mąsto apie nusišalinimą, pasitraukimą į gamtos pasaulį. Subtiliai 

asmenybei tai padeda atitrūkti nuo smulkių kasdienybės rūpes-

čių ir patirti būties visuotinumą. 

Laozi, Zhuangzi, Liezi, Huainanzi ir kituose daoistinės filoso-

fijos tekstuose reiškiama nuomonė, kad faktų fiksavimas, žinių 

kaupimas nėra tikroji išmintis, kad tokia išmintis įgaunama tik 

atsiribojant nuo išorinio šurmulio ir rimtyje susikaupiant Tuštu-

mos, Dao, pasaulio atvėrimo savyje išgyvenimui. 

Subtilus Rytų Azijos kultūros žinovas Alanas Wattsas tai-

kliai pastebėjo, kad daoistų „nusišalinimas nuo gyvenimo 

visuomenėje yra tarsi simbolinis atspindys vidinio išsilais-

vinimo iš asmenybę ribojančių konvencionalių mąstymo 

ir elgesio standartų. Daoizmui svarbiausia ne konvencio-

nalus žinojimas, daoistas siekia suvokti gyvenimą ne abs-

trakčiomis tiesinio diskursyvaus mąstymo kategorijomis,  

o tiesiogiai.“* Toks sąmonės nukreiptumas „į daiktų esmę“, 

įsižiūrėjimas į juos, jų simbolinės prasmės ieškojimas suartina 

daoistus su ankstyvaisiais graikų mąstytojais.

* A. Watts, Le bouddhisme zen, Paris, 1978, p. 23.
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Autentiškas mąstymas duoda unikalią asmeninę patirtį, gy-

venimo ir būties esmės išgyvenimą. Todėl daoizmo tekstuose 

daugiausia dėmesio skiriama ne išsakymo formai, žodinei išraiš-

kai, kuri gali būti „atsitiktinė“, padiktuota akimirkos situacijos, 

netikėto minties vingio. Svarbiausia čia yra išsakyti giluminį 

turinį. Tik įsigyvenant į tylą, atmetant spalvingą retoriką („Tiesūs 

žodžiai nebūna gražūs; gražūs žodžiai nebūna tiesūs. Išmanantis 

nebūna iškalbus“) daoistui veriasi autentiškas „buvimas pasau-

lyje“, kurio neįmanoma aprašyti.

Išmintis Laozi tekste siejama su „neveikimu“, savo valios slo-

pinimu, sąmonės transformacija, gebėjimu pereiti iš aptemusios 

į skaidrią sąmonės būseną, padedančią praplėšti regimybės 

šydą ir kitaip, tarsi iš šalies, pažvelgti į žmones ir daiktus, –  

tik tada ryškėja būties procesų esmė. Ši sąmonės slinktis va-

dinama užsimiršimu, nuskaidrėjimu: išminčius, lyg sustabdęs 

laiko ir reiškinių tėkmę, pasineria į anapus abstrakčių proto 

konstrukcijų esantį autentiškos būties pasaulį, kuris ir yra ne-

išsemiamas Dao.

Žmogus, anot Laozi, gali natūraliai ir visavertiškai pragyventi 

savo gyvenimą tik nepažeisdamas visuotinių Dao dėsnių, ne-

siekdamas to, kas peržengia jo galių ir gebėjimų ribas. „Grįžimo 

prie ištakų“ metafora daoizme vaizdžiai nusakomas tapsmo ir 

baigmės procesų nenutrūkstamumas gamtoje ir visuomenėje. 

Gyvenimas ir mirtis čia traktuojami kaip dvi skirtingos vientiso 

būties srauto pusės. Mirtis yra ne ištirpimas nebūtyje, o grįžimas 

į nesamą, kur latentiniu pavidalu skleidžiasi kūrybinė galia. Todėl 

mirtį daoistinė gyvenimo filosofija aiškina kaip gyvenimo pra-

džią. Vientisame būties sraute gyvenimas nugali mirtį, o tai, kas 

jauna, – sena. Pradžioje jauna, užgimstanti gyvybinga jėga yra 
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silpna, tačiau augdama, stiprėdama ji kaupia jėgas ir nugalėdama 

tai, kas buvo tvirta, suka amžiną būties ratą. „Žmogus, kol gyvas, 

yra švelnus ir silpnas; miręs jis – kietas ir tvirtas“ (76 s k y r i u s).

Greta ontologinių ir natūrfilosofinių, susijusių su visų bū-

ties procesų sąryšingumo idėja koncepcijų, daoizme, kaip ir 

konfucianizme, aptariamos grįžimo į praeities aukso amžių ir  

harmoningų socialinių santykių problemos. Žmogus ir visuo-

menė daoizme aiškinami kaip harmoningos visa aprėpiančios 

gamtos dalis, nenusižengianti tiems patiems natūraliems Dao 

dėsniams. Pasaulio ir socialinė raida paklūsta ciklinės raidos 

dėsningumams. Socialinę harmoniją lemia natūralių gyvenimo 

principų vyravimas visuomenėje. Priešingai, natūralių gyvenimo 

principų pamynimas, socialinio blogio tendencijų stiprėjimas 

veda į socialinius ir gamtinius kataklizmus, globalines katastro-

fas, iš kurių išsigelbėti gali tik saujelė išrinktųjų. 

Konfucijaus nuomone, svarbiausia žmogaus, kaip visuome-

nės nario, funkcija yra veikla. Todėl jis daug samprotauja apie 

valdymo principus, taisykles, asmenybės orientavimąsi į save 

ir išorines nuostatas kelyje į tobulumą. Laozi skelbia priešingas 

idėjas. Jis aukština wuwei (neveikimo) principą, kalba apie tai, 

kad bet koks įsibrovimas į natūralaus gyvenimo srautą yra neleis-

tinas. Kvietimas neveikti yra atsisakymas dirbtinai motyvuotos 

visuomeninės veiklos, bet kokių sugalvotų taisyklių ir normų. 

Daoizmo pradininkas nepripažįsta nei anarchizmo, nei prievar-

tos, nei visiško pasyvumo, o tik natūralų Dao kelią. Neveikla čia 

suvokiama kaip laisva veikla, atitinkanti natūralius gamtos ir 

socialinio gyvenimo dėsnius.

Aiškindamas Laozi mokymo esmę, daoistas Zhuangzi sako, 

jog gulbė balta ne todėl, kad ji kasdien prausiasi, o varna juoda 
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ne todėl, kad kapstosi purve. Žuvis gyvena vandenyje, o sau-

sumoje žūsta. Ji negali palikti upės ar ežero vandens stichijos. 

To, kas natūralu, dėsninga, negalima pakeisti, o to, kas būtina, – 

negalima išvengti. Laiko tėkmės neįmanoma sustabdyti, o Dao 

kelio negalima užkirsti. Kas suvokia Dao dėsnius, tas stengiasi 

elgtis natūraliai, o kas taip nesielgia, – tas juos pažeidžia. 

Pernelyg socialiai aktyvi asmenybė, pasak Laozi, neišvengia-

mai nusižengia Dao dėsniams ir pažeidžia kitų žmonių interesus. 

O išminčius veikia neveikdamas, moko be žodžių, niekuomet 

nesiveržia į priekį, tačiau yra visų priekyje. Jis kuria, bet nieko 

sau nereikalauja, atlieka žygdarbius, bet sau jų nepriskiria,  

o nieko neimdamas, nieko ir nepraranda. Universalų neveikimo 

principą Laozi perkelia į visas socialinio gyvenimo ir valstybės 

valdymo sritis. Geriausias valdovas, Laozi nuomone, yra tas, kurio 

valdymas nepastebimas (nes jo valdymo principai atitinka Dao 

dėsnius), geras ir tas, kurį žmonės myli ir aukština, blogesnis 

tas, kurio bijo, o blogiausias – kurį niekina. Vadinasi, aukščiau-

sia valdymo išmintis – valdymo nebuvimas ir paprastumo bei 

natūralumo principų įtvirtinimas. Nereikalingi norai, poreikiai, 

draudimai, apribojimai, perdėtas socialinis aktyvumas sukelia 

chaosą ir pažeidžia Dao dėsnius. 

Laozi teigia, kad tikroji valdymo išmintis – paprastumas ir 

nebūtinų poreikių apribojimas. Šių principų nepaisymas neiš-

vengiamai gimdo socialinį chaosą ir pažeidžia natūralius Dao 

dėsnius. Iš čia plaukia ir dviguba Laozi rekomendacijų sistema: 

viena plačiosioms žmonių masėms, o kita – intelektiniam elitui. 

Masės turi vadovautis paprastumu ir minimalių poreikių paten-

kinimu, o išminčiai, kurių yra labai nedaug, turi tikslingai panau-

doti savo žinias ir išmintį. Kuklumas greta natūralaus grožio čia 
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traktuojamas kaip labiausiai žmogų puošianti ir atverianti jam 

kelią į amžinybę savybė. Aukščiausias gėris – tarsi vanduo, jis 

visiems teikia naudą ir su niekuo nesivaidija. Laozi kviečia visus 

žmones būti dėmesingus kitiems, nedaryti kitų gyvenimo nepa-

kenčiamo ir kartu išvengti neapykantos. Panašiai kaip Kristus jis 

sako: „Tebus atlyginta dorybe už pagiežą“ (63 s k y r i u s).

Klasikinio daoizmo skelbėjų įsitikinimu, per daug žinantis, 

per daug aktyvus, t. y. besiblaškantis ir darantis daugiau negu 

būtina žmogus yra paviršutiniškas, kadangi, nusižengdamas 

išmintingo saiko dėsniui, pats to nesuprasdamas, veikia prieš 

gamtą ir kartu pažeidžia kitų visuomenės narių interesus, o antra 

vertus, sukelia žmonių reakciją ir taip apriboja savo veiklos laisvę. 

Vadinasi, tikroji išmintis – ne žinių gausa, o gebėjimas tikslingai 

jomis naudotis ir brėžti tokias gyvenimo ir veiklos perspektyvas, 

kurios apribotų egoistinius norus, aistras ir nukreiptų žmogaus 

gyvenimą tokia socialiai reikšminga linkme, kuri mažiausiai 

kirstųsi su kitų žmonių interesais. Daoizmo filosofija skelbia 

minimalistinius poreikius, gebėjimą pasitenkinti mažu. Kuklu-

mas, paprastumas, meilė žmogų supančiam gamtos pasauliui, 

natūraliam gyvenimui yra tos savybės, kurios labiausiai puošia 

išmintingą žmogų. Išminčius, anot Laozi, savąją išmintį turi 

pajungti kitų interesams, siekti visuomenėje doros, teisingumo 

ir sąžiningumo principų įtvirtinimo netgi tobulinant negerus 

žmones ir įkvepiant juos geriems darbams. 

Laozi ir kiti daoizmo šalininkai kritikuoja perdėtą žavėjimąsi 

įstatymų ir draudimų gausa, taip pat valdymą, kuris remiasi 

susikurtomis taisyklėmis. Tokia valdymo forma, anot Laozi, 

pakerta ištikimybę ir pasitikėjimą, sukelia drumsčiančius protus 

sąmyšius.



Pagrindinis išmintingo valdovo veiklos principas – neveiki-

mas (wuwei). Teigdamas, kad šalį draskančių neramumų prie-

žastis yra „žinojimas“ ir normos, jis kviečia valdovus atsisakyti 

egoistinių norų, o tuomet ir žmonės bus atviraširdžiai, nesukti. 

Kita vertus, nė vienas išmintingas žmogus neturi sureikšminti 

savo siekių, nes tai sukels konkurentų pavydą, kuris anksčiau ar 

vėliau jį pražudys. Todėl išmintingas žmogus „pasitraukia už kitų 

ir tuomi jis kitų priešakyje atsiduria“ (7 s k y r i u s). Jis veikia nieko 

sau nereikalaudamas, nesisavina savo žygdarbių šlovės, atsisako 

visko, kas nereikalinga.

Reziumuojant galima pasakyti, jog daoistinė filosofija dabar 

aktuali dėl to, kad jos kūrėjai nesiekė žmogaus būties ir pasaulio 

įvairovės įsprausti į dirbtines racionaliai išprotautas logines sche-

mas, nepaisančias būties reiškinių savitarpio priklausomybės. 

Daoistinis mąstymas atsižvelgia į tai, jog neįmanoma suplanuoti 

spontaniško būties srauto. Daugelį dabarties mokslininkų stul-

bina daoizmo koncepcijų šiuolaikiškumas: jos pasirodo esančios 

artimos naujausioms „neklasikinėms“ mokslo teorijoms ir ypač 

šiuolaikinės fizikos koncepcijoms, kuriose Visatos procesai ap-

mąstomi chaoso, tuštumos, spontaniškai save tvarkančios gamtos 

kategorijomis. Daoizmo pasaulis – tai spontaniškų, į visas puses 

sklindančių materialių–dvasinių–idealių jėgų srautas, per-

smelktas Dao energijos. Randantis pasauliui, Dao reiškiasi kaip 

yin ir yang kūrybinės galios, kurioms „pavaldūs“ visi reiškiniai.  

Šios dvi jėgos nėra priešiškos, jos papildo ir pagrindžia viena kitą: 

silpstant yang, stiprėja yin, ir atvirkščiai. Svarbiausia yra šių jėgų 

pusiausvyra. Tik išminčius geba tą pusiausvyrą palaikyti. Yang ir 

yin sąveika yra amžina ir nepaliaujama. Nuolatos randasi nauji 
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būviai, kurie suyra ar virsta kitais. Niekas šiame amžino tapsmo 

procese nėra privaloma, viskas yra spontaniška ir veikia tikimy-

bių teorijos nubrėžtomis trajektorijomis. Todėl suvokiantis Dao 

dėsnius išmintingas žmogus stengiasi elgtis natūraliai. Jis veikia 

neveikdamas, moko be žodžių, niekuomet nesiveržia į priekį, 

tačiau yra visų priekyje. Kadangi jis nedaro nieko, kas išoriška, 

nereikalinga, jo veikla netrikdo natūralių gamtos ir socialinio 

gyvenimo dėsnių.







Laozi
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道可道，非常道；名可名，非常名｡ 無，名天地之始，

有， 名萬物之母｡ 故常無，欲以觀其妙；常有，欲以

觀其徼｡此兩者，同出而異名，同謂之玄｡ 玄之又玄，

衆妙之門｡

一章
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Dao, išsakytas žodžiais, nebebūtų begalinis Dao.  

Ištartas vardas nebebūtų begalinis vardas. Nebuvimas yra 

dangaus ir žemės pradžių pradžia, buvimas – visko esamo 

ištakos. Taigi nebuvime įžvelgiamos mįslingos Dao gelmės, 

o buvime – jo kontūrai. Ir nebuvimas, ir buvimas, –  

abu jie kilę iš to paties, bet jų vardai skirtingi; abu vadinami 

slėpiningais. Iš slėpiningų jie patys slapčiausi – vartai į  

visas gelmes.

1  s k y r i u s
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天下皆知美之爲美，斯惡已；皆知善之爲善，

斯不善已｡

有無相生，難易相成，長短相形，高下相傾，

音聲相和，前後相隨，恒也｡

是以聖人處無爲之事，行不信之教；萬物作

而弗始，生而弗有，爲而弗恃，功成而弗居｡ 夫

唯弗居，是以不去｡

二章



27

Visi po saule žino: tai, kas gražu, yra gražu; tad yra ir tai, kas 

atgrasu. Visi žino, kad tai, kas gera, – gera; tad yra ir bloga. 

Būti ir nebūti gimsta vienas iš kito; sunku ir lengva kuria 

vienas kitą; ilga ir trumpa įkūnija kits kitą; aukšta traukia 

žema, ir žema – tai, kas aukšta; instrumento garsas ir 

žmogaus balsas jungiasi darnon; paklūsta vienas kitam 

prieš ir po, – ir amžina yra ta pilnatvė. 

Todėl išmintingas žmogus gyvena neveikimu ir moko 

nesakymu. Visi daiktai auga ir kinta patys – jis pripažįsta tai 

ir jų neprievartauja; jis gimdo, bet nesisavina; jisai prižiūri, 

bet nesipuikuoja; jis turi nuopelnų, tačiau nepriskiria jų sau. 

Ir nors savųjų nuopelnų nepastebi jisai, negali jie kaip tik 

dėl to pradingt kitų nepastebėti.

2  s k y r i u s
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不尚賢，使民不爭；不貴難得之貨，使民不

爲盜；不見可欲，使民心不亂｡

是以聖人之治，虛其心，實其腹，弱其志，

强其骨｡ 常使民無知無欲｡ 使夫智者不敢爲也｡ 

爲無爲，則無不治｡

三章
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Negarbstyk to, kursai turi gabumų, – ir išmokysi žmones 

nekovoti; nesivaikyk neįgyjamos retenybės, – ir įpratinsi 

žmones nevogti; nesidžiauk tuo, kas gali godulį kitų 

sužadinti, – ir nesujauksi proto nei širdies žmonių. 

Taigi išmintingasis valdo žmones nevargindamas  

jų mintimis, tačiau prikimšdamas sočiai skrandžius.  

Jis valią jų palaužia, bet grūdina jų kūną. Jis pasirūpina,  

kad žmonėse nebūtų niekada žinojimo ir norų. Ir stengiasi, 

kad neišdrįstų veikti tie, kurie yra protingi. Neveikimu  

jis tvarko žemiškuosius reikalus, todėl negali niekam 

padaryti bloga.

3  s k y r i u s
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道冲，而用之或不盈｡淵兮，似萬物之宗｡

挫其銳，解其紛，和其光，同其塵｡ 湛兮，似

或存｡ 吾不知誰之子，象帝之先｡

四章

La
oz
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w w w . v a g a . l t

„Yra tokių išmintimi ir sakralumu paženklintų knygų, kuriose 
sukauptos pamatinės žmogaus dvasios vertybės, nulėmusios 
civilizacijų raidos kelius. Tai lyg išminties vulkanai, intelektine 
ir dvasine energija tūkstantmečius maitinantys žmoniją.  
Kartų kartoms tai yra neišsenkanti įkvėpimo versmė, etinis 
kelrodis, padedantis susikurti gyvenimo ir kūrybos filosofiją. 
Tokių knygų labai nedaug. Tai – Rigveda, Upanišados, Biblija, 
Koranas, Lunyu, Laozi (Dao De Jing).

1926 metais Hermannas Hesse straipsnyje „Kiniškos mintys“ 
rašė: „Apie kinų filosofą Laozi iš esmės niekas Vakaruose 
nežinojo du tūkstantmečius, o per pastaruosius penkiolika metų 
jis buvo išverstas į visas Europos kalbas, ir jo Dao De Jing tapo 
madinga knyga... Senovės kinų išmintis ir kultūra pergalingai 
įžengė ne tik į Vakarų muziejus, bibliotekas, bet ir į mąstančios 
jaunuomenės širdis.“

Antanas Andrijauskas
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