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Ε Ι Σ Α ΓΩ ΓΗ  Σ ΤΟ

TAO TE ΚΙΝΓΚ

Το έργο Τάο Τε Κινγκ (Daode Jing, ή Laozi) συνάρπασε το ακροατήριό του από την 
πρώτη κιόλας στιγμή που έκανε μυστηριωδώς την εμφάνισή του, στο απόγειο της 

κλασικής Κινεζικής σκέψης, τον τρίτο αιώνα Π.Χ. Ο μυθικός συγγραφέας του, Laozi, 
υπήρξε σημαίνουσα φωνή σε πολλά σημεία του Zhuangzi, στόχος επικρίσεων από 
τους δογματικούς Κομφουκιανούς και έμπνευση για τους δεσποτικούς Νομικιστές. 
Οι εικασίες για την ταυτότητά του αυξήθηκαν στο πέρασμα του χρόνου, καθώς
ο μύθος του επιζεί για δύο και πλέον χιλιετίες. Ήταν ο «ιεραπόστολος» που πήγε 
στην Ινδία κι έβαλε τα θεμέλια του Βουδισμού; Ήταν η οιονεί θεϊκή φιγούρα
που ευαγγελίζονται τα πολλά θρησκευτικά παρακλάδια του Ταοϊσμού; Ήταν

ο ιθύνων νους και εμπνευστής των Κινέζικων πολεμικών τεχνών; Ή, μήπως ήταν 
ο πολιτικός επαναστάτης πίσω από τις πολυάριθμες λαϊκές εξεγέρσεις ενάντια 
στην αυτοκρατορία; Κάθε άποψη βρίσκει τη δική της βάση σε κάποιο σημείο του 
έργου: Οι Δυτικοί ιεραπόστολοι βρήκαν αντιστοιχίες με την ύπαρξη του Θεού και 
τους μύθους περί δημιουργίας· οι επιστήμονες που ασχολούνται με τη φυσική 
στοιχειωδών σωματιδίων βρήκαν στο εκπληκτικά νατουραλιστικό όραμα του 

Ταοϊσμού απόψεις κι αντιλήψεις που συμπλέουν με τις θεωρίες της  σχετικότητας 
και της κβαντικής μηχανικής· οι λάτρεις της επιστημονικής φαντασίας βρήκαν 
σ’ αυτό τη «δύναμη» από τον Πόλεμο των Άστρων. Τι είναι μύθος και τι αλήθεια; 

Στην αρχαία Κίνα, οι διαμάχες σχετικά με το τάο αφορούσαν κυρίως το ορθό σχήμα 
για την επίτευξη κοινωνικής αρμονίας. Οι σκέψεις που παρουσιάζονται στο Laozi 
επιχειρούν να φέρουν τους ανθρώπους σε μια πληρέστερη αρμονία με τη φύση.
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Η  μυστηριώδης προέλευση του έργου Daode Jing έδωσε τροφή σε μια πλού-
σια συλλογή θεωριών που εκτείνονται χρονολογικά σε τρεις αιώνες  και 

συνοψίζονται ουσιαστικά σε δύο ιστορίες. Ο «παραδοσιακός» θρύλος, με φόντο 
τον έκτο αιώνα Π.Χ., θέλει τον Κομφούκιο να αναζητά καθοδήγηση από έναν 
αρχειοφύλακα ονόματι Li Er 李耳 (γράφεται ως Dan,  聃) ο οποίος είχε αποσυρ-
θεί από τα εγκόσμια. Αργότερα, ο «γηραιός» Dan (老聃) έφυγε από την Κίνα και, 
καθώς ταξίδευε προς τα δυτικά, ένας φρουρός στα σύνορα του ζήτησε «να αφήσει 
το  τάο του». Ο γηραιός Dan έγραψε στα γρήγορα περίπου 5.000 χαρακτήρες, 
έφυγε από την Κίνα κι εξαφανίστηκε. Δημοφιλείς μεταγενέστερες εκδοχές της 
ιστορίας τον τοποθετούν στην Ινδία, όπου είτε δίδαξε είτε έγινε ο ίδιος Βούδας 
– άρα, ο Ταοϊσμός γέννησε το Βουδισμό1. 

Ο γηραιός Dan αποκαλούνταν Laozi (老子, Γηραιός Φιλόσοφος) όταν αναφέ-
ρονταν σε σχέση με το σύντομο έργο ποιητικής σοφίας που άφησε στο φρουρό, 
το οποίο έγινε ευρέως γνωστό με δύο ονόματα: Laozi και Daode Jing (Τάο Τε 
Κινγκ). Τελικά, ο Laozi θεοποιήθηκε στη θρησκεία του Ταοϊσμού και τον τέ-
ταρτο αιώνα Π.Χ. Ο Zhuangzi (περί το 365–285 Π.Χ.) μελέτησε το έργο Laozi και 
ανέλυσε τον πνευματικό Ταοϊσμό του στη δική του, πολύ εκτενέστερη συλλογή 
ιστοριών και μύθων, γνωστή ως Zhuangzi. 

Η δεύτερη ιστορία τοποθετείται χρονολογικά μετά το θάνατο του Zhuangzi τον 
τρίτο αιώνα Π.Χ. Διάφορα χαρισματικά μέλη της σχολής του Zhuangzi άρχισαν να 
εντρυφούν στην κοινή για τους Κινέζους πρακτική του να συνεχίζουν να γράφουν 
με το ύφος και το στιλ του δασκάλου τους (子), διανθίζοντας και εμπλουτίζοντας 
τον όγκο των καταγεγραμμένων ιδεών. Ορισμένοι από αυτούς τους έξοχους κειμε-
νογράφους παρήγαγαν τα αποκαλούμενα «Εξωτερικά» κεφάλαια του Zhuangzi,2 
ενός κύκλου φανταστικών διαλόγων μεταξύ του Κομφούκιου ή των οπαδών του 
και του  Lao Dan ή Laozi. Σ’ αυτά, ο Lao Dan αντιμετωπίζει τον Κομφούκιο 
ως  αφελή, επικρίνοντας τις ηθικό-πολιτικές θεωρίες και φιλοδοξίες του, υπό το 
πρίσμα της ιδεολογίας του Zhuangzi. Όλοι οι διάλογοι θέλουν τον Κομφούκιο να 
αναφέρεται με ταπεινότητα στην απείρως ανώτερη σοφία του Γηραιού Dan.

Περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα, ένας ή περισσότεροι λόγιοι (προερ-
χόμενοι, κατά τα φαινόμενα, επίσης από τη σχολή του Zhuangzi) αποφάσισαν 
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να γράψουν (ή να συντάξουν από προφορικές παραδόσεις) ένα βιβλίο, το 
περιεχόμενο του οποίου αποδόθηκε κατόπιν στον Laozi. Το ύφος του έργου είναι 
ποιητικό, παρόμοιο με αυτό του Βιβλίου των Ωδών3 (ένα κείμενο το οποίο είχε 
χρησιμοποιήσει ο Κομφούκιος στη διδασκαλία του και θεωρείται παλαιότερο 
των Ανάλεκτων). Αυτοί οι ανώνυμοι συγγραφείς παρεμβάλλουν στις τεσσάρων 
χαρακτήρων στροφές σχόλια έξι ή επτά χαρακτήρων (με το στιλ του καιρού 
τους), τα οποία συχνά ξεκινούν με μια χαρακτηριστική φράση από το σημαίνον 
δεύτερο κεφάλαιο των «Εσωτερικών» (και πιθανώς πρωτότυπων) κεφαλαίων του 
Zhuangzi: 是以聖人 «Γι’ αυτό, ο συνετός. . .». Άλλες μεταφορικές χρήσεις λέξεων 
που συναντώνται και στα δύο κείμενα υποδηλώνουν ότι οι δύο συγγραφικές 
ομάδες που τα δημιούργησαν είχαν κάποια επικοινωνία κατά το διάστημα που 
έλαβαν σχήμα και μορφή το Laozi και οι δύο άλλες ενότητες του Zhuangzi, τα 
«Εξωτερικά» και τα «Ετερόκλητα» κεφάλαια. 

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ LAOZI
Η αναζήτηση για ένα «πρωτότυπο»
Οι δύο παραπάνω ιστορίες εντάσσονται στην ίδια κατηγορία με πολλές άλλες πι-
θανές ενδείξεις για την προέλευση του έργου,4 αν και κατά το μεγαλύτερο μέρος 
της ιστορίας της Κίνας εκλαμβάνονταν ως ορθή κάποια εκδοχή της πρώτης ιστο-
ρίας. Διατυπώθηκε αρχικά σε ένα έργο της περιόδου των Han με τίτλο 史記 (Χρο-
νικά του Μεγάλου Ιστορικού, περί το 100 Π.Χ.), γραμμένο από τον Sima Tan και το 
γιο του, Sima Qian5. Ο πατέρας καθιέρωσε την ταξινομική οργάνωση των πολλα-
πλών εκδοχών του «Ταοϊσμού» και ο υιός πιθανότατα συνέταξε τη βιογραφία του 
Laozi, σκιαγραφώντας τον ως ιδρυτή του Ταοϊσμού. Ωστόσο, οι δύο άνδρες είχαν 
πιθανότατα κατά νου τη δική τους θρησκεία, το δόγμα του Huang-Lao, που επέ-
τασσε τη λατρεία του Laozi μαζί με το μυθικό Κίτρινο Αυτοκράτορα (Huang Di).

Μελέτες του δέκατου ένατου αιώνα άρχισαν να αμφισβητούν διάφορα στοιχεία  
και μέχρι τις αρχές του εικοστού αιώνα οι αμφισβητήσεις αυτές εξαπλώθηκαν στις 
τάξεις των μελετητών. Σταδιακά, η χρονολόγηση του Laozi άρχισε να ταυτίζεται 
με τη δεύτερη ιστορία. Η επιχειρηματολογία των μελετητών βασίζονταν τόσο 
σε «εσωτερικές» ενδείξεις του κειμένου (στιλ και περιεχόμενο) όσο και σε 

AoH006-035Intro.indd   9AoH006-035Intro.indd   9 18/5/2010   2:43:26 μμ18/5/2010   2:43:26 μμ



Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

10

εξωτερικές αναφορές. Πρόσφατα ευρήματα επιβεβαιώνουν τους αμφισβητίες του 
δεκάτου ενάτου αιώνα και υποδηλώνουν ότι κυκλοφορούσαν πολλά διαφορετικά 
αντίγραφα του κειμένου, τα οποία συνέχιζαν να υφίστανται επεξεργασία έως και 
τις αρχές της περιόδου των Han6. 

Δεν υπάρχουν αδιάσειστες εξωτερικές μαρτυρίες για την ύπαρξη του Laozi 
πριν από το 250 Π.Χ. Όταν εμφανίστηκαν οι πρώτες διδαχές, τράβηξαν αμέσως 
την προσοχή των φιλοσόφων. Ο Xunzi επιτέθηκε στον Laozi και το πρώτο σχόλιο 
γι’ αυτό  βρίσκεται στο Hanfeizi7.

Το πρώτο από τα αρχαιολογικά ευρήματα αποτελείται από δύο ειλητάρια, 
φτιαγμένα από μετάξι, τα αποκαλούμενα τάο και τε (κατά παράδοση, το πρώτο 
και δεύτερο μέρος του έργου). Η ενότητα τε έχει πιο «πολιτικό» προσανατολι-
σμό. Μεταγενέστερα ανακαλύφθηκε ένα ακόμη παλαιότερο αντίγραφο μιας συλ-
λογής  κεφαλαίων, τα οποία ακολουθούσαν την «παραδοσιακή τάξη των πραγμά-
των» και το ύφος τους ήταν πλησιέστερα στη διατύπωση του κειμένου που έλαβα 
από τον Wang Bi (δείτε παρακάτω). Αυτό επιβεβαίωσε ότι θα πρέπει να υπήρ-
ξαν πολλά  αντίγραφα στην «εξελικτική πορεία» του έργου και ότι η ενότητα τε 
εμπλουτίζονταν με την πάροδο του χρόνου. Το κείμενο με το οποίο συγκρίνουν 
όλοι τα ευρήματα είναι αυτό του Wang Bi (226–249 μ.Χ.), επιμελημένο μετά 
από την κατάρρευση της δυναστείας των Han το 220. Εύλογα υποθέτει κανείς 
ότι ο Wang Bi βασίστηκε σε περισσότερα του ενός κείμενα που επέζησαν από 
αυτή την εξελικτική πορεία. Ορισμένες από τις άλλες εκδοχές που επέζησαν 
συμπλέουν, σε μεγάλο βαθμό με αυτή του Wang Bi. Παρόμοια, ο Guo Xiang 
επιμελήθηκε το κείμενο του Zhuangzi και το κίνημα του νεο-Ταοϊσμού (ή της 
«Σκοτεινής Γνώσης») επανένωσε τα Laozi και Zhuangzi (μ’ αυτή τη σειρά) στο 
Yijing (I Ching, Βιβλίο των Αλλαγών).

Μια σύγχρονη προσέγγιση
Η έκβαση αυτών των διαρκώς εξελισσόμενων θεωριών για το κείμενο του έργου  
είναι ότι δεν έχουμε πρακτικά καμία δυνατότητα εντοπισμού ή ανακατασκευής 
ενός κειμένου που θα μπορούσε να εκληφθεί ως πρωτότυπο – κατά πάσα 
πιθανότητα, ο Wang Bi αναζητούσε το ίδιο πράγμα. Η αναζήτηση είναι μάλλον 
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μάταιη. Από την ανώνυμη καταγωγή του, έως την ευρύτατη απήχησή του και 
την  κυκλοφορία του σε πολλές διαφορετικές εκδοχές και συλλογές, το κείμενο 
έχει υποστεί αλλεπάλληλες αναθεωρήσεις και εμπλουτισμούς ανά τους αιώνες. 
Έτσι, μόνο σκεπτικισμό προκαλούν οποιοιδήποτε ισχυρισμοί περί εντοπισμού 
του «πρωτότυπου» κειμένου. 

Ωστόσο, η επιλογή ενός κειμένου δεν βασίζεται κατ’ ανάγκην στο εάν είναι 
πρωτότυπο· υπάρχουν άλλοι, βάσιμοι λόγοι υπέρ της επιλογής της γνωστής 
έκδοσης του Wang Bi – επιτρέπει τη σύγκριση του κειμένου με τις εκατοντάδες 
εναλλακτικές ερμηνευτικές εκδοχές: θρησκευτικές, φιλοσοφικές, επιστημονικές, 
μυστικιστικές – ακόμα και από το χώρο της επιστημονικής φαντασίας. Η εν 
λόγω παραδοσιακή έκδοση συνδυάζει μια λιτή κομψότητα με την απουσία 
στίξης, τίτλων, γραμματικών ενδείξεων και άλλων προσπαθειών «καθοδήγησης» 
της ανάγνωσης προς μια συγκεκριμένη ερμηνεία. Μάλιστα, περιέχει μόνο μία 
αναφορά προς την εκλεκτικιστική κοσμολογία των Κομφουκιανών (θεωρία γιν–
γιανγκ) που καθοδήγησε την ανάλυση του Wang Bi.

Ο σκεπτικισμός για το ίδιο το κείμενο μετατοπίζει το σημείο εστίασης από 
την θεωρία του κειμένου στην ερμηνεία του, παρότι η θεωρία παίζει κάποιο ρόλο 
στον εντοπισμό και την αναγνώριση ερμηνευτικών στοιχείων που σχετίζονται 
με το ακροατήριο και τη γλώσσα. Για τη συγκεκριμένη ερμηνεία, το ακροατήριο 
είναι φιλοσοφικό, στο ιδεολογικό πλαίσιο των «Εσωτερικών» κεφαλαίων του 
Zhuangzi8. Για την κατανόηση ενός κειμένου γραμμένου σε τέτοια γλώσσα, 
απαιτείται η προσεκτική εξέταση της φιλοσοφικής επιχειρηματολογίας που 
προσφέρει βάση στο Laozi, επιτρέποντας την κατασκευή μιας σημασιολογικής  
ερμηνείας9 ενός κειμένου στο δεδομένο χρονικό και νοηματικό-ιδεολογικό 
πλαίσιο. (Οι εικασίες σχετικά με τα κίνητρα και τις προδιαθέσεις των διάφορων 
συγγραφέων είναι ένα εντελώς διαφορετικό θέμα.)

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΚΙΝΑ
Κομφουκιανισμός
Τα Ανάλεκτα του Κομφούκιου (論語) είναι παρόμοια με τα υπόλοιπα κλασικά 
κείμενα, από την άποψη ότι αποτελούν μια σταδιακή συσσώρευση γραπτών από 
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τους οπαδούς του. Ελάχιστοι αμφισβητούν το ότι ο Κομφούκιος (551–479 Π.Χ.) 
έζησε πραγματικά, ή το ότι από αυτόν προέρχονται ορισμένες από τις ιδέες του 
εν λόγω κειμένου, αλλά δεν έγραψε ούτε μια γραμμή του. Πολλές από τις ιδέες 
που αναπτύσσονται στα Ανάλεκτα πιθανόν προέκυψαν μεταγενέστερα.

Ο Κομφούκιος είναι αυτός που ξεκίνησε το διάλογο, με μια αξιοσημείωτα 
νατουραλιστική και ουμανιστική τοποθέτηση. Το πιο «υπερφυσικό» συστατικό 
ήταν η προσήλωση της σχολής του στη «νομιμοποίηση» της αυθεντίας των 
«σοφών βασιλέων», οι οποίοι, παρότι εκπληκτικά σοφοί, δεν έπαυαν να είναι 
άνθρωποι. Ζούσαν και πέθαιναν, αφήνοντας πίσω μόνο το τάο τους. Ο σεβασμός 
των Κομφουκιανών γι’ αυτούς τους «σοφούς» συνοδεύει μια λιγότερο ρεαλιστική 
επινόηση μιας «χρυσής εποχής» υπό την ηγεσία τους, καθοδηγούμενη ωστόσο 
από πραγματικές πρακτικές που μεταδίδονταν από γενιά σε γενιά – 禮  (λι, 
«τελετουργίες»). Ο Κομφούκιος διατύπωσε την ιδέα του τιαν (天, φύση:ουρανός). 
Ο κύριος θρησκευτικός ρόλος του τιαν ήταν να παρέχει πολιτική νομιμοποίηση  
– οι «Επιταγές των Ουρανών». 

To ηθικό κύρος των Ανάλεκτων οφείλεται στους εμπνευστές της πρακτικής 
του λι. Αυτές οι συμβατικές διαδικασίες μεταδίδονταν από γενιά σε γενιά. Τα 
πρότυπά τους εδράζονταν στη μετάδοση της πίστης και της αφοσίωσης στους 
σοφούς. Συγκρινόμενος με τους Δυτικούς ομόλογούς του, ο Κομφούκιος είχε 
μια εκπληκτικά κοινωνιολογική αντίληψη για την ηθική. Διατείνονταν ότι 
είναι μεταδότης (ενός τελετουργικού κώδικα), όχι δημιουργός. Ο Κομφούκιος 
χρησιμοποίησε την έννοια του γι (義, «ηθική, ηθικότητα») αλλά δεν την 
αντιπαρέβαλλε άμεσα με το λι, όπως θα αντιπαραβάλλαμε εμείς την έννοια της 
ηθικής με τα κοινωνικά ήθη10. 

Ο Κομφούκιος συσχέτιζε τακτικά τον όρο λι (禮) με τον λε/γουέ (樂, μουσική/
ξενοιασιά:ευτυχία). Αυτός ο συσχετισμός, μαζί με τη μεταγενέστερη αντίθεση 
από τον Mozi (στη βάση της φειδoύς/εγκράτειας), εξηγείται από την άποψη ότι το 
στερεότυπο του λε (μουσική) ήταν η εκλεπτυσμένη ψυχαγωγία των αυλικών, με 
ορχήστε, χορευτές και ακροβάτες. Τα λι και λε/γουέ ήταν κοινωνικές εκδηλώσεις 
δοκιμασμένου ρεπερτορίου. Οι τελετουργικές εκδηλώσεις είχαν αντίστοιχα 
«σκηνοθετημένο» χαρακτήρα, με άσματα και προσχεδιασμένες κινήσεις11.
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Το μοντέλο του Κομφούκιου έδωσε μια διαφορετική αποτύπωση του πράτ-
τειν. Οι σκηνοθετημένες τελετουργικές εκδηλώσεις και μουσικές εκτελέσεις 
βασίζονται στο ότι ο ήχος και ο ρυθμός μας επιβάλλονται, μας βοηθούν να συ-
ντονίζουμε τις κινήσεις μας με αυτές των άλλων, με αρμονικούς και καλαίσθη-
τους τρόπους. Αυτή η άποψη διαποτίζει τη βασική Κομφουκιανή θεώρηση της 
ηθικής, τάο και κοινωνική ζωή. 

Και, όταν τελικά υπεισέρχεται στο προσκήνιο η γλώσσα, η αναλογία της 
«μουσικής ερμηνείας βάσει παρτιτούρας» συνεχίζει να ισχύει. Ο κοινωνικός 
διάλογος (η γλώσσα) είναι ένα μέσο συντονισμού της κοινωνικής συμπεριφοράς. 
Η γλώσσα παίζει ένα ρόλο ανάλογο με αυτόν των τελετουργικών και της 
μουσικής: σχετίζεται άμεσα με το χρόνο, το συγχρονισμό και την αρμονική, 
συλλογική εκτέλεση μιας διαδικασίας.

Η αντίθετη Δυτική θεωρία θεωρία περί πράττειν χρησιμοποιούσε την ορθο-
λογική αντίληψη που βασίζεται στο τρίπτυχο «επιχείρημα, συλλογισμός, συ-
μπερασμός». Η Αριστοτελική άποψη περί δράσης αντιμετωπίζει τις πεποιθήσεις 
και τις επιθυμίες ως προϋποθέσεις σε μια πρακτική μορφή συμπερασματικού 
συλλογισμού, του οποίου η έκβαση είναι μια εκούσια πράξη12. Αυτός ο τρόπος 
περιγραφής της συμπεριφοράς τη διαχωρίζει επίσης σε μονάδες –ενέργειες, πρά-
ξεις– οι οποίες γίνονται σημείο εστίασης της ηθικής. Η Κομφουκιανή άποψη 
μοιάζει περισσότερο με χορογραφία - μια αλληλουχία ενεργειών που σχετίζο-
νται με ένα ολόκληρο μουσικό κομμάτι – ένα τάο. 

Οι αρχαίοι Κινέζοι θεωρούσαν το διάλογο ζωτικό μέσο καθοδήγησης της 
συμπεριφοράς – συλλογική κοινωνική εκτέλεση, όπως το λι. Τα σύμβολα που 
απαρτίζουν αυτή τη μορφή επικοινωνίας κωδικοποιούν τεχνικές και κινήσεις 
για τους διάφορους ρόλους. Οι σοφοί καθόριζαν τους κώδικες και τις κατηγοριο-
ποιήσεις των ρόλων που αποτελούσαν τα ονόματα/σύμβολα της επικοινωνίας. 
Αυτή ήταν η συνταγή για την κοινωνικά αρμονική συμπεριφορά της τέλειας 
κοινωνίας. Η ανάθεση των ρόλων ήταν αντίστοιχη με τη δομή και τα πρότυπα 
συμπεριφοράς. Οι λεπτομέρειες του πώς ακριβώς δούλευε αυτό το σχήμα δεν εί-
ναι σαφείς. Το σημείο εστίασης δεν ήταν οι προτάσεις (προστατικές, ισχυρισμοί, 
επιθυμίες, πεποιθήσεις, καθήκοντα, δικαιώματα, αρχές) αλλά ονόματα, μεμονω-
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μένες λέξει. Το όνομα ήταν ο ρόλος ή ο βαθμός ενός ατόμου σε μια συλλογική 
κοινωνία και ο καθένας όφειλε να παίζει το ρόλο του. Η Κομφουκιανή δεοντολο-
γία έδινε έμφαση στο ρόλο ενός ατόμου και στην τελετουργική συμπεριφορά που 
τον συνοδεύει, αλλά οι λεπτομέρειες, όποιες κι αν ήταν, υπήρχαν σε μια ασαφή 
και αόριστη «παρτιτούρα» τελετουργιών –το Βιβλίο του Λι– που μεταδίδονταν 
από γενιά σε γενιά (σε συμβολική μορφή), από την εποχή των σοφών.

 Αυτό είναι γνωστό ως τάο του σοφού, αν και τα Zhuangzi και Laozi το 
χαρακτηρίζουν ως «ανθρώπινο» τάο. Ο τρόπος που εκτελεί τα καθήκοντά του 
ένα άτομο μπορεί να κριθεί όχι μόνο ως προς την ορθότητά της, αλλά και ως προς 
την αισθητική της αξία, τόσο ως εκτέλεση του ρόλου του όσο και ως συμμετοχή 
στην αρμονική συμφωνία του συλλογικού πράττειν. Αυτό σήμαινε ν’ ακολουθείς 
ένα Κομφουκιανό τάο. Οι άνθρωποι μελετούν, εφαρμόζουν, αποδέχονται και, 
τελικά, ακολουθούν ή εκτελούν ένα τάο το οποίο μεταδίδεται στις επόμενες 
γενιές ως λι και λε, από τότε που δημιουργήθηκε από τους σοφούς βασιλείς.

Αυτή είναι η βασική θεωρία που οδήγησε στην πολιτική στάση του Κομ-
φουκιανισμού. Οι Κομφουκιανοί είχαν μια εξιδανικευμένη άποψη για τη 
διακυβέρνηση - ως μια εκπαιδευτική δομή, με τον ηγεμόνα να παίζει ρόλο 
ανά λογο με αυτόν του πατέρα στην οικογένεια. Ο ευρισκόμενος στην κορυφή 
της ιεραρχίας έπρεπε να έχει το μεγαλύτερο τε (德, «αρετή, ικανότητα, 
δεξιοτεχνία»)13. Η δουλειά του ηγεμόνα δεν είναι να θεσπίζει νόμους ή να τους 
επιβάλλει· οφείλει απλώς να ακολουθεί το τυπικό τελετουργικό του δικού του 
ρόλου και να αποτελεί υπόδειγμα της δεξιοτεχνίας με την οποία όλοι οι άλλοι 
οφείλουν να επιτελούν τον κοινωνικό τους ρόλο. 

Έτσι, ο ηγεμόνας μοιάζει με το μαέστρο μιας ορχήστρας - αυτός που δίνει 
τον τόνο και το ρυθμό της εκτέλεσης. Ο δεύτερος ρόλος του είναι η επιλογή των 
ατόμων που θα καταλάβουν τις ηγετικές θέσεις στην αμέσως επόμενη βαθμίδα 
της ιεραρχίας. Αυτοί επιλέγονται με βάση τη δεξιοτεχνία με την οποία παίζουν 
το ρόλο τους. Τέλος, ένα ακόμη καθήκον του που ανακύπτει μάλλον αργά στο 
κείμενο, είναι η «αποκατάσταση των ονομάτων». 

Η χρήση της γλώσσας έγινε μείζον ζήτημα στο Κομφουκιανό σύστημα όταν 
οι Κομφουκιανοί και οι αντιτιθέμενοι σ’ αυτούς στοχαστές επικεντρώθηκαν 
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στις λεπτομέρειες της εκπαίδευσης και καθοδήγησης. Η αισθητική μπορεί να 
παρέχει κάποιους βαθμούς ελευθερίας όσον αφορά στην χάρη και στην ομορφιά 
μιας εκτέλεσης, αλλά τα ζητήματα του «σωστού» και του «λάθους» παραμένουν. 
Μια παρτιτούρα απαιτεί από τους μουσικούς να παίζουν συγκεκριμένες 
νότες, με συγκεκριμένη σειρά· διαφορετικά, δεν θα ακουστεί η συγκεκριμένη 
μουσική. Μια λάθος νότα, όσο χαριτωμένα κι αν την παίξει κάποιος, σημαίνει 
λανθασμένη εκτέλεση της μουσικής. Η σωστή τήρηση της παρτιτούρας, του 
τελετουργικού, συνίσταται στη σωστή χρήση ή εφαρμογή των ονομάτων που 
περιέχει. Χρησιμοποιείται σωστά όταν κανείς επιλέγει το σωστό τελετουργικό 
αντικείμενο, ρόλο, ή συμπεριφορά.

Ο Κομφούκιος ασχολήθηκε μ’ αυτό το ζήτημα σ’ ένα από τα τελευταία εδάφια 
των Ανάλεκτων, το οποίο έχει ασυνήθιστη δομή – μια παραδοξολογική, βήμα 
προς βήμα επιχειρηματολογία που οδηγεί από την αποκατάσταση των ονομάτων 
στο να ξέρουν πώς να συμπεριφέρονται οι άνθρωποι. Το συγκεκριμένο εδάφιο 
(13:3) μας λέει ότι εάν τα ονόματα δεν χρησιμοποιούνται σωστά, το κοινωνικό 
σύστημα καταρρέει, οι συναλλαγές μεταξύ των ανθρώπων (σι, 事, «υποθέσεις») 
αποτυγχάνουν, οι τελετουργίες εκπίπτουν, οι τιμωρίες δεν βρίσκουν το στόχο 
τους και οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς να κουνήσουν τα χέρια και τα πόδια τους. 
Ωστόσο, δεν προσφέρει καμία ευκαιρία για μετα-ανάλυση του τι θεωρεί σωστό, 
ούτε και κάποιον τρόπο για να το δείξει. Αποφαίνεται απλώς ότι ο σοφός οφείλει 
να είναι «προσεκτικός με τη γλώσσα». Ο σοφός διδάσκει τη χρήση της γλώσσας 
με πρακτικά παραδείγματα – λειτουργώντας μαζί με τους ανθρώπους. Ο τρόπος 
που χρησιμοποιεί τις λέξεις καθώς επιτελεί το δικό του ρόλο (τελετουργικό) 
τονίζει και καθοδηγεί τη συμπεριφορά του, ακριβώς όπως το τραγούδι καθοδηγεί 
το χορό. Διατυπώνει λόγο μόνο στα κατάλληλα σημεία του τελετουργικού του 
ρόλου του. Ωστόσο, υπάρχει ένα βαθύτερο πρόβλημα για τους σοφούς: πώς 
ξέρουν τι είναι σωστό; Τι είναι αυτό που κάνει τη δράση τους (την εκτέλεση του 
ρόλου τους) σωστή;

Η απάντηση που δίνουν τα Ανάλεκτα, μια ικανότητα ηθικής διαίσθησης 
επονομαζόμενη ρεν (仁, «ανθρωπιά»), έμελλε να κυριαρχήσει στην Κομφουκιανή 
σκέψη. Στα Ανάλεκτα, αυτή η διαίσθηση σκιαγραφείται ως κάτι το οποίο 
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καλλιεργείται με την εκπαίδευση και την πρακτική του λι, πράγμα το οποίο 
προϋποθέτει, βέβαια, την ορθότητα αυτών των δύο (εκπαίδευσης και πρακτικής). 
Η αδέξια εκτέλεση θα παρήγαγε αδέξια διαίσθηση. Ακόμα κι αν η μετάδοση 
από το δάσκαλο στο μαθητή ήταν αλάνθαστη, θα παρέμενε το ερώτημα του πώς 
ήξεραν οι σοφοί να μυούν άλλους σ’ αυτό το συγκεκριμένο τάο. Επιπλέον, η 
μετάδοση παράγει συνήθως διαφορές, παρεκκλίσεις. Στις γλώσσες, η διαδικασία 
της μετάδοσης οδηγεί στην ανάμειξη  διαλέκτων ή στιλ, όχι σ’ ένα μεμονωμένο, 
σωστό πρότυπο. Μία «πτέρυγα» του Κομφουκιανισμού (αυτή του Μένκιου, 
βλ. σελ. 22) προσπάθησε να λύσει το πρόβλημα των διαφορών/παρεκκλίσεων 
αντιμετωπίζοντας το ρεν ως έμφυτο. Η διαμάχη μεταξύ φύσης και ανατροφής 
συνέχισε να ταλανίζει τον Κομφουκιανισμό σ’ όλη την ιστορία του. 

Η Σχολή του Mo
Ο Mozi (Mo Di, περί το 478–392 π.Χ.), επικεφαλής της αντίπαλης Σχολής 
του Mo, υποστήριζε ένα απροκατάληπτο, ωφελιμιστικό τάο. Η σχολή του 
στρέφεται προς την πραγματιστική αντίληψη του «ικανού/επιδέξιου» ατόμου, 
ενώ ο Κομφουκιανισμός ευαγγελίζονταν ένα οιονεί ιερατείο «δεξιοτεχνών» στα 
τελετουργικά τυπικά. Ο Mozi περιγελούσε την προσήλωση των Κομφουκιανών 
στο παραδοσιακό ρεπερτόριο τελετουργιών και ιδιαίτερα στην εξάρτησή τους 
από την χρήση αυτών σε επικήδειες τελετές. Η νεκρώσιμη τελετουργία έγινε 
επίκεντρο της διαμάχης τους, η οποία άνοιξε το δρόμο για μια δημιουργική 
έκρηξη στο φιλοσοφικό στοχασμό.

Το στιλ του Mozi ήταν οι εξεζητημένοι εριστικοί παραλληλισμοί14, σε αντίθεση 
με τους μεστούς αφορισμούς των Ανάλεκτων. Ο ρυθμός και ο συγχρονισμός 
δονούν το νου όπως η μουσική δονεί το σώμα. Η αντίληψη αυτή πιθανώς βοήθησε 
στην προφορική μνήμη καθώς και στην αποσαφήνιση του επιχειρήματος και 
της συντακτικής δομής. Αυτή η διαφορά στο στιλ και η έντονη αντίθεσή τους 
στο Κομφουκιανό τάο υπέκρυπτε πολλές κοινές προϋποθέσεις, γεγονός το οποίο 
ώθησε μεταγενέστερα τον Zhuangzi να συνταιριάξει αυτές τις δύο σχολές. 

Ο Mozi συμφωνούσε ότι ο ρόλος μιας πολιτικής δομής ήταν να παρέχει 
μια παρτιτούρα, έναν σαφή καθοδηγητικό λόγο που θα μπορούσε να επιφέρει 
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την αρμονία στην κοινωνική συμπεριφορά. Το ενδιαφέρον του ήταν εξίσου 
κοινωνικό, αλλά με πιο ρητό και άμεσο ρόλο για τη γλώσσα. Το κοινωνικό 
τάο είναι ολόκληρο το σώμα των συνεχόμενων κοινωνικών συνδιαλλαγών που 
μεριμνούν για τα ζητήματά μας (σι). Αυτό κατέστησε εμφανές ότι η πολιτισμική 
ιστορία ακολουθεί ένα κυκλικό μοτίβο επιλογής και αναμόρφωσης αυτού του 
κοινωνικού συνδιαλέγεσθαι. Βέβαια, η Σχολή του Mo συνηγορεί κι αυτή υπέρ 
μιας κοινωνικής ιεραρχίας βασισμένης στην αρετή/ικανότητα και συμφωνεί ότι 
η αρμονία προκύπτει όταν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις λέξεις (名, «ονόματα») 
με παρόμοιους τρόπους.

Τόσο ο Κομφούκιος όσο και ο Mozi ήταν νατουραλιστές. Οι άνθρωποι είναι 
πλάσματα που κληρονομούν πρότυπα και τρόπους δράσης από τους πρεσβύτε-
ρους και τους ανώτερους. Ωστόσο, ο Mozi επέκτεινε το νομιμοποιητικό ρόλο του 
τιαν (天 «φύση:ουρανός») από την πολιτική στα πρότυπα γενικώς. Το τιαν αντικα-
τέστησε τους «σοφούς βασιλείς» ως αυθεντία που επιλέγει και ερμηνεύει το κοι-
νωνικό τάο. Το κριτήριο που χρησιμοποιεί το τιαν για να κρίνει το κοινωνικό τάο, 
διατείνονταν ο Mozi, είναι η αντιδιαστολή λι-χάι (利 害, «όφελος–ζημία»). Αυτό 
προσπάθησε να το αποδείξει εμπειρικά, βρίσκοντας ενδείξεις περί της φιλοδοξίας 
(ζι, 志) για το τιαν στα φυσικά μοτίβα που ωφελούν την ανθρώπινη ζωή. Γι’ αυτόν, 
οι ενδείξεις δεν συνηγορούσαν υπέρ ενός ευφυούς δημιουργού, αλλά υπέρ μιας 
εγγενούς, παρόμοιας με στόχο, δομής στη φυσική διαδικασία. Όλα τα φυσικά είδη 
καθοδηγούνται από τη χαρακτηριστική αντιδιαστολή «οφέλους-ζημίας». Η φύση 
καθιστά το όφελος διαθέσιμο στα πλάσματά της, επιδοκιμάζοντας και ανταμείβο-
ντας έτσι την φυσική τους προδιάθεση. Οι άνθρωποι μαθαίνουν τις περισσότερες 
από τις αξίες τους μέσω της παράδοσης, μιας (επιδεκτικής διαμόρφωσης) διαδι-
κασίας μετάδοσης από γενιά σε γενιά, αλλά δεν χρειάζονται καθοδήγηση για να 
προτιμήσουν το όφελος από τη ζημία. Κατά τον Mozi, το φυσικό πρότυπο για το 
σωστό κοινωνικό τάο ήταν μια γενικευμένη έννοια του οφέλους. Ο σωστός τρόπος 
συνομιλίας και συνδιαλλαγής είναι ο τρόπος που ωφελεί αμερόληπτα τους πά-
ντες. Στις μεταρρυθμίσεις που πρότεινε περιλαμβάνονταν η απλοποίηση των νε-
κρώσιμων τελετουργικών και η φειδώ στη διακυβέρνηση, με στόχο την εξάλειψη 
των εξεζητημένων τελετουργικών που πρότεινε ο  Κομφούκιος.  
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Ο ωφελιμισμός του Mozi δεν επικεντρώνονταν σε πράξεις ή κανόνες, αλλά 
σε όλο το κοινωνικό τάο. Ο Mozi χρησιμοποιούσε το επιχείρημα, αλλά δεν 
βασίζονταν σε κάποια ορθολογική έκβαση. Ένα φυσικό μπιαν (辯, διάκριση, 
αντιδιαστολή, διαχωρισμός) καθοδηγεί την κοινωνική μηχανική που εφαρμόζουν 
οι άνθρωποι για να ακολουθήσουν το τάο τους – ο Mozi είναι ένας ηθικολόγος 
νατουραλιστής. Σε σχέση με το Δυτικό θρησκευτικό πολιτισμό, ο ρόλος του τιαν 
είναι να αποτελεί πηγή ορθότητας για τα τάο, αλλά όχι να τα κάνει υπερφυσικά. 
Υπάρχουν πρότυπα, κανόνες και νόρμες ενσωματωμένα στη φυσική δομή του 
κόσμου, στις φυσικές διαδικασίες.

Εκτός του κανονιστικού νατουραλισμού, το τιαν δίνει έμφαση στο τσανγκ
(常, «σταθερότητα»)· η αξιοπιστία, ουδετερότητα και οικουμενικότητα του τάο. 
Οι διαφορετικοί τόποι, το πέρασμα του χρόνου και η πληθώρα ερμηνευτικών 
απόψεων είναι παράγοντες που επηρεάζουν τα παραδοσιακά πρότυπα. Όπως 
επισήμανε ο Mozi, εάν οι άνθρωποι δεν συμφωνούν με το τάο ενός τόπου, μπορούν 
να φύγουν από αυτόν· ωστόσο, δεν μπορούν να διαφύγουν το ίδιο εύκολα από την 
επικράτεια του τιαν. Εάν δύο παραδόσεις έχουν αντικρουόμενα πρότυπα, μόνο 
ένα «φυσικά λειτουργικό πρότυπο» (φα, 法) –για παράδειγμα, μια αντιδιαστολή 
«οφέλους–ζημίας»)– μπορεί να μας πει ποιο είναι το σωστό ή πώς θα πρέπει να 
αναμορφώσουμε το δικό μας. Οι άνθρωποι χρειάζονται κάποιον τρόπο για να ξέρουν 
ποια παράδοση και ποια ιεραρχία μοντέλων θα ακολουθήσουν – ποιο κοντσέρτο 
θα εκτελέσουν. Μπορούν να παίξουν από κοινού μόνο εάν συμφωνήσουν σ’ ένα 
μουσικό κομμάτι και σ’ ένα κριτήριο αξιολόγησης της ορθότητας της εκτέλεσης 
και της δεξιοτεχνίας τους. Αυτή η εστίαση σε φυσικά πρότυπα μετατόπισε το 
ενδιαφέρον του Mozi από τα τελετουργικά και κληρονομούμενα κοινωνικά 
ήθη προς μια αναγνωρίσιμη αντίληψη αντικειμενικής ηθικής15. Οι οπαδοί του 
κατέληξαν να αντιμετωπίζουν την παράδοση ως ένα από τα τρία πρότυπα σωστής 
χρήσης της γλώσσας, αλλά η ουσία της ορθότητας του τάο βρίσκεται στο τρίτο 
από αυτά, την ουδέτερη, καθολική και λειτουργικά τελεσίδικη αντιδιαστολή 
οφέλους-ζημίας. 

Αυτό οδήγησε τον Mozi σε μια σημαντική συνεισφορά στον Ταοϊσμό –
την ιδέα ενός σταθερού τάο (道, «οδηγός») που βασίζεται σ’ ένα «σταθερό»
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γιαν (言, «γλώσσα»). Ένα σταθερό τάο είναι ένα τάο που ισχύει και λειτουργεί 
για όλους τους πολιτισμούς, ωφελεί όλους τους ανθρώπους και παρέχει 
αντικειμενική, αξιόπιστη καθοδήγηση. Η ερμηνεία του θα πρέπει να είναι 
απόλυτα ξεκάθαρη στο μέσο άνθρωπο που χρησιμοποιεί μόνο τα μάτια του και 
τα αφτιά του και δεν χρειάζεται αναμόρφωση. 

Ο πολιτικός μηχανισμός αναμόρφωσης που πρότεινε ο Mozi ξεκινά από κάτω: 
κάποιος (παραδείγματος χάριν, ένας τεχνίτης) που χρησιμοποιεί το πρότυπο 
«όφελος-ζημία» ανακαλύπτει τον σωστό (σι, 是) τρόπο για να κάνει κάτι και 
τον μεταδίδει προς τα επάνω στην ιεραρχία. Σ’ αυτή τη θεώρηση, η κυβέρνηση 
λειτουργεί περισσότερο σαν ένα καθολικό, αδέκαστο σύστημα προσφυγής 
παρά ως ένα σχήμα νομοθέτησης και επιβολής. Κάθε υψηλότερη αρχή είτε 
επιβεβαιώνει είτε ανατρέπει κρίσεις από χαμηλότερα επίπεδα της ιεραρχίας και 
όλοι τηρούν αυτό το σχήμα. Εάν υποστηρίζεται από υψηλότερα επίπεδα της 
αξιολογικής ιεραρχίας και εάν ωφελεί αμερόληπτα το σύνολο της κοινωνίας, ο 
Mozi προτείνει τη μονιμοποίηση αυτού του τρόπου κοινωνικής συνδιαλλαγής, 
την εξάπλωσή του και τη μετάδοσή του στις επόμενες γενιές. Αυτή η διαδικασία 
εναρμόνισης των πρακτικών κρίσεων και αξιολογήσεων δίνει στο Mozi έναν 
μοναδικό μηχανισμό για να χρησιμοποιήσει τον ωφελιμισμό στην ηθική και να 
ολοκληρώσει το ιδανικό ενός σταθερού τάο (道, «οδηγός»). 

Οι άνθρωποι μπορούν να ακολουθήσουν με σιγουριά ένα σταθερό κοινωνικό 
τάο – η ερμηνεία του είναι εξίσου σταθερή με τη δομή του. Οι άνθρωποι δεν 
καθοδηγούνται μόνο από τις πρακτικές των πρεσβυτέρων και ανωτέρων τους, 
αλλά και από τους όρους (名, «ονόματα») που συνιστούν το κοινωνικό τάο τους. 
Ένας κοινωνικός τρόπος χρήσης της γλώσσας που τονίζει την προτίμηση/
προσήλωση στην οικογένεια (όπως ο Κομφουκιανισμός) θα κάνει τους ανθρώπους 
μεροληπτικούς στη συμπεριφορά τους· μια γλώσσα που δίνει έμφαση στην 
ουδέτερη οικουμενικότητα θα φέρει τη συμπεριφορά των 

τους ανθρώπους πιο κοντά στο ιδανικό της ισονομίας. 
Ο Mozi παρουσιάζει τρία «πρότυπα» (φα, 法) σωστής χρήσης της γλώσσας. 

Το πρώτο είναι η συμμόρφωση με τη χρήση της στο παρελθόν και παραπέμπει 
στους σοφούς βασιλείς. Το δεύτερο επιτίθεται στην Κομφουκιανή άποψη ότι η 
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πνευματική καλλιέργεια απευθύνεται μόνο σε μια ελίτ «ανώτερων ανθρώπων»
(君子): το πρότυπο πρέπει να είναι εφαρμόσιμο από το συμβατικό, μέσο άνθρωπο. 
Το τρίτο, ζωτικής σημασίας πρότυπο κυριαρχεί στα παραδείγματα του Mozi: 
είναι η χρησιμότητα της καθοδηγητικής συμπεριφοράς που χρησιμοποιεί τη 
γλώσσα μ’ αυτό τον τρόπο. Ο Mozi βασίζεται κυρίως σ’ αυτό το πρότυπο για να 
διαρθρώσει αυτό το (βασισμένο στο σύνολο της κοινωνίας) γλωσσολογικό τάο.

Ενώ στο Δυτικό μοντέλο οι νόμοι διέπουν τις ιδιωτικές επιλογές των ανθρώπων, 
η Κινεζική σκέψη ασχολήθηκε με το εργαλείο της επιλογής  (τη γλώσσα, το 
λόγο) έτσι ώστε οι άνθρωποι να λειτουργούν με βάση τους ίδιους κανόνες και 
να καθοδηγούνται από ένα μοναδικό, ενοποιημένο σχήμα αντιλήψεων – ένα 
σταθερό τάο. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο, παρά την ακραία διαφωνία 
του αναφορικά με το περιεχόμενο αυτού του τάο, ο Zhuangzi ταυτίζει τον 
Κομφουκιανισμό με τη Σχολή του Mo και τους κάνει κοινό στόχο. Αμφότερες 
οι σχολές υποστηρίζουν την ενοποίηση της κοινωνίας με ένα μεμονωμένο 
καθοδηγητικό σχήμα – ένα κοινωνικό τάο.

Η ανάπτυξη αυτής της προσέγγισης από τον Mozi οδήγησε σε μια ακραία 
εστίαση στη γλώσσα, η οποία χαρακτηρίζει την ώριμη περίοδο της Κινεζικής 
φιλοσοφίας. Το Laozi συμπλέει με τα γλωσσικά θέματα, αλλά σπανίως 
χρησιμοποιεί τους τεχνικούς όρους. Το Laozi ασχολείται με το ρόλο της γλώσσας 
σε αποφάνσεις σχετικές με το τάο, την αντίθεση της κοινωνικής παράδοσης 
έναντι της φυσικής διαδικασίας και την ανάλυση του ουέι (為, «δράση»). 

Ο Μένκιος και άλλες απόψεις
Ο Μένκιος (Mengzi, περί το 385–305 Π.Χ.), ένας Κομφουκιανός που αντιτάχθηκε 
στον Mozi, αποδεχόταν την άποψη της σχολής του ότι το γι (βλ. σελ. 12) δεν είναι 
απλώς συμβατικές κοινωνικές πρακτικές· ότι εδράζεται σε κάποια ουδέτερη 
βάση. Κι αυτός επίσης θεωρούσε ότι αυτή η βάση είναι το τιαν, αλλά ισχυριζόταν 
ότι το τιαν προικοδοτεί τους ανθρώπους με ένα πολυπλοκότερο σύνολο ηθικών 
στάσεων και διαισθήσεων. Αυτές είναι ενσωματωμένες στη φυσική δομή του ξιν 
(心 «καρδιά-νους») κάθε ατόμου. Θεωρούσε επίσης ότι λειτουργία αυτών των 
έμφυτων αντιδράσεων εξελισσόταν στα πρότυπα του Κομφουκιανισμού, ακριβώς 
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όπως οι σπόροι εξελίσσονται σε φυτά. Η φυσιολογική ανάπτυξη αυτών των 
εγγενών ηθικών χαρακτηριστικών οδηγεί σ’ ένα «καλλιεργημένο» ξιν, ικανό να 
κάνει ακριβείς, εμπεριστατωμένες κρίσεις και διακρίσεις (是 非, «αυτό–όχι αυτό»)· 
όσες από αυτές γίνονται από «ανώτερα» άτομα, εναρμονίζονται φυσιολογικά 
με την έκφραση των συμβατικών Κομφουκιανών αρετών. Άρα, τα συμβατικά 
ήθη και έθιμα είναι αποτέλεσμα και όχι αίτιο των ηθικών προδιαθέσεων των 
ανθρώπων. Ο Μένκιος τοποθετούσε το ηθικό αισθητήριο του ρεν («ανθρωπιά») ως 
πρώτο μεταξύ των τεσσάρων ξιν του, γεγονός το οποίο καθιστά την πρόσβαση σε 
συγκεκριμένες, εμπεριστατωμένες κρίσεις και διακρίσεις ζήτημα καλλιέργειας. 

Ο Μένκιος ισχυριζόταν ότι υποχρεώθηκε να εμπλακεί σε μπιαν (辯 «διάκριση, 
αντιπαράθεση, διαμάχη») λόγω των αρχών που πρέσβευαν οι Mozi και Yang Zhu 
(περί τον τέταρτο αιώνα Π.Χ.). Ο Yang ήταν ένας ηθικός ατομικιστής του οποίου 
τις θέσεις δεν μπορούνε παρά να ανακατασκευάσουμε από τα αποσπάσματα που 
έχουν διασωθεί. Συσχετίζεται συχνά με τον «πρωτογονισμό», όπως εκφράζονταν 
από τους ερημίτες αναχωρητές που απαρνιούνταν την κοινωνία, τις κοινωνικές 
αξίες και το δημόσιο βίο. Όμοια με τον Μένκιο και τον Mozi, ο Yang βάσιζε 
τα ηθικά του πρότυπα σ’ ένα «ουράνιο» (τιαν) τάο, αλλά θεωρούσε ότι το να 
είναι «φυσικό» απαιτούσε την απόρριψη όλων των κοινωνικό τάο διότι αυτά 
παρεμποδίζουν την κατεύθυνση και τη ροή των φυσικών ενεργειών προς το 
ίδιον όφελος. Η τήρηση του φυσικού τάο σήμαινε τήρηση ενός τάο του ουό
(我 «εγώ:εμένα»). Το σημείο εκκίνησης του πρωτογονισμού είναι ότι οποιαδήποτε 
δομή κοινωνικών κανόνων διακόπτει τη φυσική ροή και παραμορφώνει τις 
αυθόρμητες ή ενστικτώδεις αντιδράσεις στα γεγονότα. Αυτές οι πεποιθήσεις 
πρωτοεμφανίζονται στα Ανάλεκτα, μέσα από περιγραφές ερημιτών που 
αντιμετωπίζουν τον Κομφούκιο με τον τρόπο που οι συγγραφείς του Zhuangzi 
φαντάζονταν ότι θα το έκανε ο Lao Dan. 

Η ιστορία του Zhuangzi τοποθετεί μία ακόμη ομάδα στοχαστών μεταξύ 
της Σχολής του Mo και του Laozi, επικεντρωμένη γύρω από τον Shen Dao 
(390–315 Π.Χ.). Ο Shen Dao επινόησε την ιδέα ενός τα-τάο (大道, «μεγάλος 
δρόμος»), η οποία είναι η πραγματική ιστορική πορεία του παρελθόντος και 
του μέλλοντος των πάντων. Κατ’ αυτόν, οι άνθρωποι ακολουθούσαν ανέκαθεν 

AoH006-035Intro.indd   24AoH006-035Intro.indd   24 18/5/2010   2:43:27 μμ18/5/2010   2:43:27 μμ



Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

25

και θα ακολουθούν πάντα το Μέγα Τάο. Επομένως, οι άνθρωποι μπορούν να 
χαλαρώσουν· δεν χρειάζεται ούτε να μελετήσουν ούτε να μάθουν τι οφείλουν να 
κάνουν. Ακόμα και μια χούφτα χώμα είναι ικανή ν’ ακολουθήσει το Μέγα Τάο. 
Το σύνθημά του ήταν «εγκαταλείψτε τη γνώση και απαρνηθείτε τον ‘εαυτό’» – 
δηλαδή, εγκαταλείψτε ακόμη και το ατομικιστικό τάο του γιανγκ. Χαλαρώστε κι 
αφεθείτε - έτσι, θ’ ακολουθείτε το Μέγα Τάο οτιδήποτε κι αν κάνετε. 

LAOZI: ΤΟ ΕΡΓΟ
Η θεωρία των αντίθετων
Το Laozi αναπτύσσει τη φιλοσοφία του με κεντρικό άξονα το σύνθημα 
«εγκαταλείψτε τη γνώση» του Shen, αλλά δεν βασίζεται στην έμμεση 
«μοιρολατρία» του δικού του Τάο. Η συλλογιστική του αντικατοπτρίζει τον 
πρωτογονισμό, αλλά χωρίς την έμφαση που δίνει ο Yang Zhu σ’ ένα τάο του 
«εαυτού». Όμοια με τον Song Xing, αναλύει τη γνώση ως εσωτερικοποίηση και 
αποδοχή κάποιου κοινωνικού τάο –ενδεχομένως αυτό του Κομφούκιου ή του  
Mozi–, αλλά την αντιμετωπίζει ως υποδούλωση από αυτό το κοινωνικό τάο 
και όχι ως κάτι το οποίο έχει φυσική αξία. Αυτή η υποδούλωση είναι αφανής 
και ύπουλη, διότι συνίσταται στην ενστάλαξη κοινωνικά κατασκευασμένων 
επιθυμιών που έρχονται σε σύγκρουση με τις φυσικές επιθυμίες και παρορμήσεις 
μας. Το Laozi, με ιδιαίτερα κομψό τρόπο, συνοψίζει όλα αυτά στη θεωρία του 
περί γλώσσας, ονομάτων, επιθυμιών και ουέι (為, «δράση»).

Ορόσημο στο Laozi είναι η άποψη ότι τα ονόματα (καθοδηγητικοί όροι σ’ 
ένα κοινωνικό τάο) υπάρχουν σε ζεύγη αντίθετων, όπως το μέι και ε (美 και 
惡, «όμορφο» και «άσχημο»). Μαθαίνονται μαζί, σαν αντίθετα ή αντιστίξεις. 
Κάθε ζεύγος σχηματίζει ένα σύστημα που επικεντρώνεται σε μια σαφώς 
ορισμένη διάκριση: εάν είναι όμορφο, τότε δεν είναι άσχημο. Αυτό το 
σύστημα μοιάζει με ένα σταθερό τάο, αλλά δεν μας λέει πού/πώς βρίσκεται  η 
διαχωριστική γραμμή μεταξύ των αντίθετων. Κάθε σχήμα μετάδοσης ή μάθησης 
χρησιμοποιεί διαφορετική διαχωριστική γραμμή. Αυτό που θεωρείται ηθικό για 
έναν Κομφουκιανό είναι ανήθικο για έναν οπαδό της Σχολής του Mo και το 
αντίστροφο. Η εκμάθηση της γλώσσας τους μας προδιαθέτει να βλέπουμε την 
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πραγματικότητα με τις δικές τους διαχωριστικές γραμμές. Δεν χαράζει η φύση 
αυτές τις διαχωριστικές γραμμές.

Η πρώτη ενότητα (Τάο) του Laozi αποφεύγει τους αναλυτικούς όρους 
που ανέπτυξε η Σχολή του Mo και παρουσιάζονται στις αντιλήψεις του 
Μένκιου και του Zhuangzi. Διαφαίνονται, χωρίς να υπερτονίζονται, στην 
πιο «πολιτικής» χροιάς δεύτερη ενότητα (Τε). Η χαρακτηριστική προσθήκη 
του Laozi στη θεώρηση, από τον Κομφουκιανισμό και τη Σχολή του Mo, της 
γλώσσας ως καθοδηγητικό μηχανισμό της συμπεριφοράς και της ανάλυσης του 
μηχανισμού σε  όρους, διακρίσεις και αντίθετα, είναι απλή και σαφής: το σχήμα 
των αντίθετων διαμορφώνει το γιου (欲, «επιθυμίες») του ανθρώπου – τις αξίες 
μας. Κατά συνέπεια, ένα αμιγώς κοινωνικά κατασκευασμένο τάο καθοδηγεί τη 
συμπεριφορά μας. Το ουέι (為, «δράση, σκόπιμη δράση») είναι η καθοδήγηση της 
συμπεριφοράς μας βάσει του εάν κρίνουμε ότι κάτι βρίσκεται στη μία ή στην 
άλλη πλευρά αυτών των κοινωνικά κατασκευασμένων διαχωριστικών γραμμών. 
Όταν κάποιος μαθαίνει να αξιολογεί κάτι ως «όμορφο», ουσιαστικά μαθαίνει να 
το αντιλαμβάνεται ως κάτι που έχει αξία, να το επιθυμεί και να απαξιώνει το 
αντίθετό του. 

Άρα, η γλώσσα ως μηχανισμός κοινωνικού ελέγχου καθορίζει όχι μόνο πώς οι 
άνθρωποι βλέπουν τη διαφορά, αλλά και ποια από τις δύο πλευρές επιθυμούν. 
Όταν πράττουμε ωθούμενοι από αυτή την κοινωνικά κατασκευασμένη επιθυμία, 
αυτό αποκαλείται ουέι (為, «κρίνω:δρω»). Η παραίτηση από τη δράση συνεπάγεται 
παραίτηση από το κοινωνικό τάο – τα ονόματα της κοινωνίας, οι καθιερωμένοι 
τρόποι σχηματισμού διακρίσεων (ιδέες, έννοιες), οι επιθυμίες που ενσταλάζουν 
και οποιαδήποτε συμπεριφορά ελέγχεται από αυτά.

Εφόσον το σύστημα γλωσσικού ελέγχου παρεμβάλλεται και παρεμποδίζει τη 
φυσική μας ροή, το κλειδί για να ελευθερωθούμε από αυτό είναι να ξεχάσουμε 
τα ονόματα που αποτελούν τη βάση του. Εάν εξαλείψουμε τα ονόματα από το 
μηχανισμό καθοδήγησης της συμπεριφοράς μας, μπορούμε να επανέλθουμε 
στους φυσικούς τρόπους καθορισμού των διακρίσεων και επιλογής δράσεων. 
Πετάμε τις επιθυμίες που μάθαμε να έχουμε για κοινωνικά αγαθά και κρατάμε 
τις φυσικές επιθυμίες και φυσικές αξίες. Στα κοινωνικά αγαθά περιλαμβάνονται 
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πράγματα όπως τα χρήματα, το κύρος, τα σπάνια αντικείμενα, τα ωραία κρασιά 
και αρώματα, τα εντυπωσιακά ενδύματα και ο περίτεχνος διάκοσμος του 
περιβάλλοντός μας. Όλα αυτά είναι μορφές σκλαβιάς διότι δεν τους προσδίδουμε 
αξία αυθόρμητα αλλά επειδή τους έχουν ήδη προσδώσει αξία οι άλλοι.  

Το Laozi αναγνωρίζει εμμέσως την εμφανή δυσκολία του να ξεχάσει κανείς 
τους μηχανισμούς διάκρισης που βασίζονται στη γλώσσα μας και επιδιώκει μια 
έμμεση στρατηγική. Ο Zhuangzi τόνιζε τη σχετικότητα των αντίθετων αξιών 
και της καθοδήγησης. Το Laozi προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή μας στη 
σχετικότητα με ένα ευρετικό επινόημα: το φαν (反 «αντιστροφή»). Αντιστροφή 
των αντίθετων είναι το ν’ αντιμετωπίζεις κάτι που έχει συμβατική αξία ως 
μηδαμινής αξίας, για ν’ αποκαλύψεις ένα βιώσιμο τάο. Τα παραδείγματα που 
αντλούνται από τη λαϊκή σοφία, χρησιμοποιούν καθολικά αναγνωρίσιμες και 
ισχυρές μεταφορές – αυτές είναι που εμπλουτίζουν το κείμενο και το κάνουν τόσο 
δημοφιλές. Τι μαθαίνουμε ουσιαστικά, όταν μαθαίνουμε ότι το παραδοσιακό μας 
σχήμα καθοδηγητικών εννοιών/ιδεών μπορεί να βελτιωθεί με την αντιστροφή; 
Τη θέση που διατυπώνεται πρώτη απ’ όλες στο Laozi: τα τάο που μπορούν να μας 
καθοδηγήσουν δεν είναι σταθερά. 

Από ρητορικής σκοπιάς, το Laozi ορισμένες φορές ηχεί πολύ κοντά στο 
Βουδισμό, αλλά ο Βουδισμός απορρίπτει τις φυσικές επιθυμίες –κυρίως δε τη 
σεξουαλική επιθυμία– ενώ ο Ταοϊσμός υμνεί τη σεξουαλικότητα. Συνδυάζει 
αυτή την ευρύτητα πνεύματος με την έμφαση που δίνει (μέσω της αντιστροφής) 
στη θηλυκότητα, με τρόπους που ενίοτε δυσκολεύουν τους μεταφραστές να 
μείνουν μέσα στα όρια της αξιοπρέπειας και τροφοδοτούν μια μεταγενέστερη 
έλξη του Ταοϊσμού προς τις σεξουαλικές πρακτικές, γεγονός στο οποίο μπορεί, 
εν μέρει, να οφείλεται και η μεγάλη απήχησή του.

Οι φυσικές επιθυμίες, αυτές που δεν χρειάζονται τη γνώση ή την εκπαίδευση, 
είναι λίγες και απλές. Αυτή η έμμεση αποδοχή της ατομικής φύσης ενός 
ανθρώπου έρχεται σε αντίθεση με την χριστιανική απάρνηση του «εγώ» και τη 
Βουδιστική αποκήρυξή του16 και αποτελεί το λόγο για τον οποίο ο Ταοϊσμός έχει 
μεγάλη απήχηση στους θεωρητικούς της ψυχολογίας. 
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ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΤΑΟΪΣΜΟΥ
Στη συνέχεια επιχειρείται μια σύντομη ανάλυση ορισμένων βασικών όρων με τη 
σημασία που χρησιμοποιούνται στο Laozi, σε συνδυασμό με την παρου σίαση ορι-
σμένων εναλλακτικών επιλογών ερμηνείας/μετάφρασής τους. Αυτό θα βοηθήσει 
τον αναγνώστη να εκτιμήσει αφενός τη δυσκολία του μεταφραστικού έργου και 
αφετέρου το γιατί υπάρχουν τόσο διαφορετικές ερμηνείες του. Οι όροι παρουσιά-
ζονται κατά σειρά σπουδαιότητας (με πρώτο, φυσικά, το τάο). Προσπαθήσαμε 
επίσης να κρατήσουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά τους σχετιζόμενους όρους.

道 τάο («οδηγός») 
Η απλή μετάφραση είναι «δρόμος». Οι γραμματικές διαφορές μεταξύ «δρόμου» 
και τάο είναι δυσκολότερες, αλλά σημαντικές. Το τάο μπορεί να χρησιμοποιείται 
ως ρήμα στην Κινεζική –η ενέργεια που κάνει το τάο, «να οδηγεί». Το τάο δεν 
επιδέχεται εξατομίκευση· οποιοδήποτε τάο αποτελείται από πολλά τάο και 
αποτελεί μέρος κάποιου μεγαλύτερου τάο. Ένας δρόμος για να πάει κανείς από 
ένα σημείο σ’ ένα άλλο μπορεί να αποτελείται από έναν ιστό εναλλακτικών 
επιλογών κόμβων και διασυνδέσεων. Κάθε διασύνδεση μπορεί να εκληφθεί ως 
δρόμος και κάθε ομάδα διασυνδέσεων ή διαδρομών μπορεί επίσης να θεωρηθεί 
δρόμος. Το World Wide Web είναι ένα τάο της εποχής μας.

Τα κοινά ουσιαστικά της Κινεζικής δεν διαθέτουν εγγενή εξατομίκευση. Δεν 
έχουν πληθυντικό, ούτε συνδυάζονται με άρθρα για να σχηματίσουν φράσεις. 
Θα λέγαμε ότι συμπεριφέρονται μάλλον σαν ένα μείγμα πολλαπλοτήτων και 
κύριων ονομάτων (γι’ αυτό και χρησιμοποιούν 名 [μινγκ/ονόματα] για τον 
καθορισμό όρων γενικά). Σε επίπεδο γραμματικής, το τάο χρησιμοποιείται όπως 
το «νερό» ή το «ξύλο», αλλά ανόμοια μ’ αυτά, δεν είναι ένα ου (物, πράγμα-είδος) 
και γι’ αυτό στερείται ονόματος.

Η σημαντικότερη δυσκολία που αντιμετωπίζει ο μεταφραστής έγκειται στον 
ορισμό ή την εξήγηση του τάο. Σε ποιο είδος ανήκει; Μια υποψήφια απάντηση 
είναι ότι ένα τάο απαντά σε μια ερώτηση «πώς...;». Ωστόσο, τα τάο μπορούν 
επίσης να μας λένε κατηγορηματικά τι πρέπει να κάνουμε. Τάο είναι αυτό 
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που αναζητάμε όταν αναρωτιόμαστε τι πρέπει να κάνουμε. Η έννοια του τάο 
είναι ευρύτερη από την έννοια της «ηθικής» και εμπεριέχει όλων των ειδών τα 
πρότυπα: νομικό τάο· τάο πρόνοιας· τάο μόδας· επιστημονικό, γλωσσολογικό και 
επιστημολογικό τάο. 

Είναι ευκολότερο να συγκροτήσει κανείς μια λίστα υπο-τύπων τάο παρά 
να τους αναλύσει. Η λίστα αυτή θα περιλαμβάνει διαδικασίες, διαδρομές, 
οδηγίες, πλάνα, πρακτικές, αλληλουχίες συμβάντων ή διεργασιών, ιστορίες, 
χάρτες, ή ακόμα και οργανογράμματα. Οι εφαρμογές υπολογιστών είναι τάο· το 
ενσωματωμένο λειτουργικό τους σύστημα είναι επίσης ένα τάο. 

Η βασιζόμενη σε τάο συμπεριφορά έχει κατά κανόνα δύο φάσεις: επιλογή 
καθοδηγητικού τάο και εκτέλεση-ερμηνεία του. Για να κατανοήσετε τη δεύτερη, 
σκεφτείτε πώς χρησιμοποιούμε την «ερμηνεία» για να αξιολογήσουμε την απόδοση 
ενός μουσικού όταν εκτελεί ένα μουσικό κομμάτι. Η ερμηνεία δεν είναι κάποια 
θεωρία αλλά μια εκτέλεση του «οδηγού». Σ’ ένα δρόμο, κοιτάζουμε τις πινακίδες 
οδικής σήμανσης για καθοδήγηση. Ερμηνεύουμε τα καθοδηγητικά τάο-δομές 
όπως τα θεατρικά έργα και τα τραγούδια– σε μια πραγματική εκτέλεσή τους. 
Αμφότερες οι φάσεις συνεισφέρουν στο γρίφο της εξατομίκευσης – υπάρχουν τάο 
για την επιλογή ενός τάο, τα οποία «εκτελούμε-ερμηνεύουμε» όταν επιλέγουμε 
κάποια καθοδηγητική δομή. Παρόμοια, υπάρχουν τάο για ν’ ακολουθείς, να 
ερμηνεύεις άλλα τάο. Και τα μεν και τα δε, επιλέγονται και ερμηνεύονται από 
τον άνθρωπο. Οι δύο φάσεις δίνουν στο τάο ακόμα πιο πολύπλοκη δομή και 
κάνουν ακόμη πιο αινιγματική τη διαδικασία εξατομίκευσής τους.

Η πλέον οικεία εναλλακτική μετάφραση για το τάο είναι «δρόμος». Ένας 
δρόμος είναι ένα τάο στις τρεις διαστάσεις, ένας χάρτης είναι ένα τάο στις 
δύο διαστάσεις, ενώ ένα βέλος ή ένα δάχτυλο που δείχνει κάπου είναι ένα 
μονοδιάστατο τάο. Ένας δρόμος-τρόπος συμπεριφοράς προσθέτει την τέταρτη 
διάσταση του χρόνου. Οι σχέσεις μεταξύ αυτών μοιάζουν με τη σχέση μεταξύ 
ενός καθοδηγητικού τάο και ενός ερμηνευτικού τάο ή τάο επιλογής – ένας 
χάρτης αντιπροσωπεύει ένα δρόμο, ο οποίος αντιπροσωπεύει έναν τρόπο για να 
φτάσουμε στο στόχο μας. Η ύπαρξη του χωροχρόνου στο εννοιολογικό πλαίσιο 
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του τάο εξηγεί τη μεγάλη απήχηση του Ταοϊσμού στις τάξεις των φυσικών αλλά 
και των ψυχολόγων. Και μπορεί επίσης να μας βοηθήσει να εξηγήσουμε τη 
μεταφυσική των τάο. Είναι δομές στο χωροχρόνο.

Ο χωροχρόνος –το τετραδιάστατο χωροχρονικό συνεχές– διαμορφώνεται από 
την κατανομή ύλης και ενέργειας (δυνάμεων-αλληλεπιδράσεων). Τα τάο δεν 
είναι δυνάμεις ή υλικά πράγματα, αλλά το αποτέλεσμα της τοποθέτησης-θέσης 
υλικών πραγμάτων (δένδρα, βράχοι, βάλτοι). Τα τάο είναι ανοίγματα, ευκαιρίες 
για δράση από κάποιο πλάσμα – δηλαδή, είναι σχετικά ως προς τους δυνητικούς 
ακολουθητές τους. Ο τρόπος-δρόμος που χρησιμοποιεί ένας επαγγελματίας 
σκιέρ για να κάνει ένα δύσκολο σλάλομ δεν είναι ίδιος με τον τρόπο-δρόμο που 
χρησιμοποιεί ένας σαραντάχρονος αρχάριος. Γι’ αυτό τα τάο υπάρχουν παντού 
και είναι ατέλειωτα – για κάθε τάο υπάρχουν τρόποι-δρόμοι επιλογής του και 
τρόποι-δρόμοι  ερμηνείας/εκτέλεσής του και, επιπλέον, τρόποι-δρόμοι επιλογής/
ερμηνείας αυτών, και ούτω καθεξής, επ’ άπειρον. 

大道 τα-τάο («Μέγα Τάο») 
Εάν αφομοιώσουμε όλο το εύρος των τάο σ’ ένα και μόνο, συμπαντικό «τάο 
εκτέλεσης», αυτό αποκαλείται Μέγα Τάο. Το Μέγα Τάο θα ήταν η ιστορία των 
πάντων, από το Μπινγκ Μπανγκ έως τον άμορφο κοσμικό χυλό στον οποίο θα 
καταλήξουμε. 

天道 τιαν-τάο («φυσικό τάο»)
Φυσικό τάο δεν είναι το σύνολο αυτών που συμβαίνουν στη φύση, αλλά μάλλον 
το σύνολο των καθοδηγητικών δομών που παράγονται από  σταθερές φυσικές 
διεργασίες. Ο σκληροπυρηνικός ντετερμινισμός ταυτίζει το Μέγα Τάο με το τιαν-
τάο, αλλά εάν οι αιτιώδεις φυσικές διεργασίες δεν είναι ντετερμινιστικές, το ίδιο 
φυσικό τάο θα μπορούσε να είναι λογικά συνεπές με πολλά πιθανά Μεγάλα Τάο. 
Ο Zhuangzi διατείνονταν ότι ούτε το Μέγα Τάο ούτε το φυσικό τάο μπορούν 
να είναι καθοδηγητικά τάο διότι δεν έχουμε καμία δυνατότητα λανθασμένης 
εκτέλεσης ή επιλογής τους. Το Laozi μάλλον «αναβαθμίζει» το φυσικό τάο σε 
καθοδηγητικό. Ο Zhuangzi εκλαμβάνει όλα τα υπάρχοντα, ανταγωνιστικά τάο 
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ως φυσικά, υπό την έννοια ότι η ύπαρξη και η υπεράσπισή τους σε οποιαδήποτε 
κοινωνία είναι απόρροια της λειτουργίας φυσικών διεργασιών.

天  τιαν («φύση:ουρανός») 
Ορισμένοι εικάζουν ότι το τιαν μπορεί κάποτε να ήταν θεότητα –πιθανώς ανθρω-
πομορφική– αλλά από τις απαρχές της κλασικής φιλοσοφίας η αντιμετώπισή 
του ως στοιχείο της φύσης ήταν σχεδόν καθολική. Η φερόμενη σχέση του με 
τη θρησκεία έγκειται στο νομιμοποιητικό του ρόλο – οι «επιταγές των ουρα-
νών» που επικαλούνται οι ηγέτες και η ουδέτερη, απροκατάληπτη αρχή που 
επικαλούνται ηθικολόγοι. Στη φύση, το τιαν αποτελείται από τάο που είναι 
τσανγκ (常, «σταθερά») – όπως οι τροχιές των άστρων. Ορισμένοι Ταοϊστές 
αρνούνται ότι το τιαν (天, «φύση:ουρανός») μπορεί να παίξει κανονιστικό ρόλο, 
εκτός κι αν υπάρχει ένα τιαν-τάο (天道, «φυσικό τάο») – κάθε κανονιστική αρχή/
αυθεντία οφείλει να εκπηγάζει από ένα τάο, όχι από τη φύση (ως πράγμα).  

天地 τιαν-τι («ουρανός και γη»)
Στην Κινεζική, πολλές έννοιες σχηματίζονται με την ένωση αντίθετων όρων. 
Ο συνδυασμός των αντίθετων «ουρανός-γη» παράγει έναν όρο με τον οποίο 
μπορούμε να αναφερόμαστε στο σύμπαν. 

天下 τιαν-ξια («κάτω-ουράνια») 
Στην Κινεζική σκέψη, ο θεμελιακός διαχωρισμός δεν αφορά τη φαινομενολογία 
έναντι της πραγματικότητας, αλλά το κοινωνικό έναντι του φυσικού. Στην 
παρούσα μετάφραση, το τιαν-τι εκλαμβάνεται ως φυσικός κόσμος, ενώ το τιαν-ξια 
ως «κοινωνικός κόσμος». 

為 ουέι («κρίνω:δρω») 
Στο βασιζόμενο στο τάο μοντέλο, το πράττειν έχει ως κεντρικό άξονα το ουέι
(為, «κρίνω:κάνω»). Ένα κοινωνικό τάο, για παράδειγμα το λι (禮, «τελετουργία») 
των Κομφουκιανών, είναι μια αλληλουχία λέξεων17. Αυτές καθοδηγούν τη δράση 
καθοδηγώντας τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε και απορρίπτουμε πράγματα 
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στο περιβάλλον μας. Αναθέτουμε μια λέξη σ’ αυτά τα πράγματα, είτε εμμέσως 
είτε ρητώς. Η πρόθεση ή δράση με συγκεκριμένο τρόπο, αναθέτει στο πράγμα το 
ρόλο που υποδεικνύει η λέξη στο καθοδηγητικό κείμενο. 

為天下 ουέι τιαν ξια («κρίνω:δρω στον κοινωνικό κόσμο») 
Το ουέι (為, «κρίνω:κάνω») μπορεί να χρησιμοποιείται με μια κεντρική 
καθοδηγητική έννοια από κάποιο κοινωνικό τάο. Το τάο του Yang Zhu θα 
μπορούσε να περιγραφεί ως ουέι-ουο (為我, «κρίνω:δρω επί του εαυτού μου») και 
το τάο της Σχολής του Mo θα μπορούσε να περιγραφεί ως ουέι-γκονγκ (為公, 
«κρίνω:δρω επί του κοινού»). Η λελογισμένη δράση επί του κοινωνικού κόσμου 
ως σύνολο θα ήταν η καθοδηγητική αντίληψη του αμερόληπτου σοφού – αλλά 
εδώ υποκρύπτεται ένα παράδοξο, διότι αυτό προϋποθέτει κάποιο τάο κοινωνικού 
συνδιαλέγεσθαι το οποίο τηρούμε όταν δρούμε. Επιπλέον, εάν η αποδοχή των 
καθοδηγητικών απόψεων των σοφών είναι αυτή που διαμορφώνει τον τρόπο του 
κοινωνικού συνδιαλέγεσθαι  (όπως υποτίθεται ότι έκαναν οι σοφοί), αυτό οδηγεί 
σε μια πατερναλιστική ηθική τοποθέτηση με εγγενές χαρακτηριστικό την 
ανισότητα των ανθρώπων. Θα πρέπει κανείς να υποθέσει ότι υπάρχει κάποιο 
τάο ανώτερο απ’ οποιοδήποτε καθοδηγητικό τρόπο κοινωνικού συνδιαλέγεσθαι 
για να αιτιολογήσει μια τέτοια υπόθεση.

知 ζι («γνωρίζω») 
Η μετάφραση του «γνωρίζω» στη σύγχρονη Κινεζική γλώσσα είναι ζι (知, 
«γνωρίζω») τάο (道, «οδηγός») και το γνωρίζειν στην αρχαία Κίνα σχετίζονταν 
με το ουέι – το πράττειν σωστά ή επιτυχώς. Ωστόσο, μπορούμε να γνωρίζουμε 
αντικείμενα, ονόματα, πώς να συνδυάζουμε και, κατά συνέπεια, τι να κάνουμε. 
Το Laozi ορισμένες φορές απορρίπτει το ζι (προτείνοντας την εγκατάλειψη των 
συμβατικών δομών), ενώ άλλες συνηγορεί υπέρ της γνώσης· για παράδειγμα, 
πώς μπορεί κανείς να ελευθερωθεί από τις συμβάσεις. Αντίστοιχα διπλή είναι 
η αντιμετώπιση των σοφών στο Laozi – ορισμένες φορές μας προτρέπει να τους 
απαρνηθούμε, ενώ άλλες επικαλείται την αυθεντία τους. Η μεγαλύτερη όμως 
αμφισημία αφορά το ουέι, τη δράση. Προτείνει την άρνησή της, αλλά ουσιαστικά 
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αυτό είναι μια μορφή δράσης. Το Laozi κληρονομεί αυτό το παράδοξο από το 
σύνθημα του Shen Dao, «εγκαταλείψτε τη γνώση» – εάν ακολουθήσουμε την 
προτροπή του, ουσιαστικά δεν την τηρούμε. 

聖人 σενγκ-ρεν («σοφοί») 
Ο Κομφουκιανισμός θεωρεί αυτά τα οιονεί θεϊκά πλάσματα της αρχαιότητας 
ως επινοητές του κοινωνικού, τελετουργικού τάο, ενώ η Σχολή του Mo 
αντιπαραθέτει τις δικές της, ακόμα αρχαιότερες αυθεντίες. Το γεγονός αυτό 
δίνει στους σοφούς έναν αμφίσημο ρόλο στο Laozi: ως παραδείγματα του τι 
θα έπρεπε να εγκαταλειφθεί –μαζί με τη  γνώση, τη γλώσσα και τη δράση επί 
των κοινωνικών πραγμάτων– αλλά και ως μοντέλα της προκύπτουσας, ορθής 
φυσικής συμπεριφοράς. 

善 σαν («καλό-σε») 
Στο πλαίσιο του τάο, το καλό –πεποίθηση, γνώση, κ.ο.κ.– έχει μια πρακτική 
χρήση: να είσαι καλός σε κάτι, δεξιοτέχνης σε κάτι. Αυτό το κάτι μπορεί να είναι 
η εφαρμογή μιας δομής, ένας ρόλος ή η επίτευξη κάποιου πραγματικού στόχου. 

德 τε («δεξιοτεχνία»)  
Αυτό είναι που επιτυγχάνεται όταν ένα άτομο εσωτερικοποιεί και αποδέχεται 
κάποιο τάο, το μαθαίνει και το εφαρμόζει-εκτελεί. Το τε έχει να κάνει με την 
ποιότητα της εκτέλεσης. Ως μετάφραση, ο όρος «δεξιοτεχνία» δίνει έμφαση στην 
αισθητική της εκτέλεσης του τάο, αντί στο αξιολογικό δίπολο σωστό–λάθος. Η 
συνήθης μετάφραση ως «αρετή» είναι αποδεκτή υπό την Αριστοτελική έννοια 
της «αριστείας». Ο όρος «δεξιοτεχνία» είναι προτιμότερος διότι συγκεκριμένοι, 
οικείοι για τους Δυτικούς (βασιζόμενοι στις χριστιανικές πεποιθήσεις) 
συσχετισμοί μπορεί να επισκιάσουν το σημαντικό εννοιολογικό σύνδεσμο με 
αυτό το αισθητικό μοντέλο. Επιπλέον, ο όρος «αρετή» ελάχιστα καταφέρνει 
(χωρίς την παρέμβαση του υπερφυσικού) να ενσωματώσει την άποψη του 
Arthur Waley ότι η «δύναμη/ισχύς» είναι ένα συστατικό της σημασίας του τε. 
Ο όρος «δεξιοτεχνία» μπορεί να εξηγήσει μια δύναμη που προέρχεται από μια 
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αξιόπιστη ικανότητα ενός ατόμου να εκτελεί σωστά το τάο του – γι’ αυτό και 
ένας δεξιοτέχνης [άριστος] μποξέρ μπορεί να νικήσει ένα θεόρατο μαντράχαλο 
με υπερτροφικούς μύες. Και είναι φυσικό αυτοί που κατέχουν «δεξιοτεχνία» να 
θεωρούνται ηγέτες, υποδείγματα και δάσκαλοι.

常 τσανγκ («σταθερό») 
Ο Mozi συσχετίζει το τσανγκ με το τιαν, του οποίου το τάο είναι αμετάβλητο. Εν 
αντιθέσει, τα τάο των ανθρώπων υπόκεινται σε ερμηνευτικές διαφοροποιήσεις 
διότι χρησιμοποιούν το γιαν (言, «γλώσσα»). Ο Mozi θεωρούσε ότι ένα τάο 
καθοδηγούμενο από το λι-χάι θα όφειλε να είναι σταθερό υπό δύο έννοιες: θα 
ήταν ερμηνευτικά σταθερό και δεν θα απαιτούσε ποτέ αναθεώρηση με την πάροδο 
του χρόνου. Το Laozi ξεκινά με μια ηχηρή διατύπωση του ανέφικτου χαρακτήρα 
της αντίληψης του Mozi: οποιοδήποτε τάο το οποίο μπορεί να καθοδηγεί δεν 
είναι σταθερό, διότι η ερμηνεία των ονομάτων δεν μπορεί να είναι σταθερή. 

物 ου («πράγμα-είδη») 
Το ου είναι το αντίθετο του σι (事, «υποθέσεις, ζητήματα»), αντικατοπτρίζοντας 
την φιλοσοφική διαλεκτική των Κινέζων – η φύση έναντι της κοινωνίας. Η 
έννοια ου εμπεριέχει όλα τα φυσικά (απτά) είδη και, όμοια με τα άλλα κοινά 
ουσιαστικά, δεν έχει πληθυντικό. 

萬物 ουάν-ου («μύρια πράγματα-είδη»)
Η συχνότατη χρήση αυτού του αριθμού μας θυμίζει ότι η έννοια του ου δεν 
συγκεκριμενοποιείται. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται συχνά ως αναφορά στα 
ζωντανά πλάσματα (συνήθως ζώα). Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι το 
πραγματικό (αληθινό) αντίστοιχο οποιουδήποτε ονόματος (名), ή προσδιοριστικού 
όρου γενικότερα. 
 
氣 κι («ζωή-δύναμη») 
Υπό μία έννοια, το κι θα μπορούσε να αντιστοιχιστεί με την ύλη, ως το απόλυτο 
συστατικό των πάντων, αλλά ταυτόχρονα υποδηλώνει την «ενέργεια» ή «δύναμη». 
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Χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη δύναμη της ζωής, την αναπνοή, που δίνει 
ζωή στα ζωντανά πλάσματα όσο υπάρχει. 

名 μινγκ («ονόματα») 
Όλοι οι όροι αντιμετωπίζονται ως μινγκ (名, «ονόματα») και η καλύτερη εξήγηση 
που μπορεί να δοθεί σ’ αυτό έγκειται στην έλλειψη πληθυντικού τύπου για τα 
ουσιαστικά στην Κινεζική γλώσσα. Λειτουργούν, όπως τα κύρια ονόματα και τα 
ουσιαστικά που περιγράφουν πολλαπλότητες, χωρίς να απαιτούν άρθρο για το 
σχηματισμό ολοκληρωμένων φράσεων. Η χρήση του «όνομα» ως μετάφραση έχει 
το πλεονέκτημα ότι θυμίζει στον αναγνώστη τον ονοματοκρατικό χαρακτήρα 
της Κινεζικής θεωρίας περί της γλώσσας: συμβατικοί όροι (ήχοι ή οπτικοί 
χαρακτήρες) υποδεικνύουν και αναφέρονται χωρίς διαμεσολαβητικές ιδέες ή 
μορφές.

言 γιαν («γλώσσα») 
Ορισμένες φορές το γιαν μπορεί να μεταφράζεται ως «ομιλία», ενώ άλλες ως 
«δόγμα». Το μεγάλο θεωρητικό εύρος του αποτυπώνεται καλύτερα με τη χρήση 
ενός πιο γενικού όρου, όπως οι «γλώσσα» και «λόγος».

事 σι («υποθέσεις, ζητήματα») 
Όλα όσα σχετίζονται με την κοινωνία, υποθέσεις, ζητήματα, συνδιαλλαγές, 
είναι πράγματα των οποίων η ύπαρξη εξαρτάται από τους ανθρώπους και τις 
κοινωνικές πρακτικές και στάσεις τους. Επομένως, τα σχολεία, οι κυβερνήσεις, οι 
δάσκαλοι, οι αξιωματούχοι, οι νόμοι και ούτω καθεξής, θα ήταν απλώς ένας χυλός 
από τούβλα, ανθρώπινο πρωτόπλασμα και ξύλο αν δεν υπήρχαν οι κοινωνικές 
πρακτικές στις οποίες όλοι οι άνθρωποι παίζουν ένα ρόλο. Αυτές βασίζονται σε 
ένα κοινό, αμοιβαία αναγνωρίσιμο και αποδεκτό πλαίσιο επικοινωνίας με τους 
άλλους. Εν αντιθέσει, τα φυσικά είδη θα υπήρχαν ανεξάρτητα από το εάν οι 
άνθρωποι είχαν σχηματίσει ή αναπτύξει κοινωνίες. 
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