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Чжуан Чжоу «ЧЖУАН-ЦЗИ» 

Чжуан Чжоу (369 — 280 р. до н. є.) — один із найяскравіших представників даосизму. 
За китайським звичаєм його часто називають «Учитель Чжуан» (Чжуан-цзи) . Звідси 
походить назва головного твору філософа — «Чжуан-цзи». 

... Життя людини між небом і землею схоже на стрімкий стрибок білого коня через 
ущелину: мить — і він уже промайнув і зник. Стрімко, раптово всі з'являються у цьому 
житті; непомітно, тихо всі з нього йдуть. Одна зміна — і починається життя, ще одна зміна 
— і настає смерть. Чому ж живі істоти сумують з цього приводу? Чому ж рід людський бідує 
через це? Адже померти означає лише розстебнути чохол, даний природою, розірвати мішок, 
з якого розвіюється і розпорошується життям енергія. Духовне начало відходить, тіло йде за 
ним — це справді велике повернення (від буття до небуття)... Ця зміна (народження і смерті) 
відома всім людям, але на неї не зважають ті, хто близький до осягнення дао. (Розділ 
«Північна подорож знання»). 

Сутність Всесвіту неосяжна, його зміни нескінченні. Вмирає чи живе людина у цих 
безмежних вимірах? Чи гине лише тіло, а дух блукає самотньо? На жаль, про це напевно 
сказати не можна. Дух блукає самотньо, але де? Хоч перед нашим зором майорить усе суще, 
однак з упевненістю можна сказати, що немає місцеперебування душі після смерті. Як же 
бути? Чжуан-цзи старанно розмірковував над цим. (Розділ «Про управління Піднебесною»)' 

Немає межі між дао і речами, але кожна річ має межу — це так звана межа речі. Межа ж 
безмежного — це безкрайність обмеженого. 

Ми говоримо про наповненість і порожнечу, про старіння і смерть. Дао створює 
порожнечу і наповненість, але не є ні повним, ні порожнім. Воно спричиняє старість і 
смерть, але не є ні тим, ні іншим. Воно створює початок і кінець, але не є ні початком, ні 
кінцем. (Розділ «Північна подорож знання»). 
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Від єдиного начала походять усі речі, які змінюють одна одну в найрізноманітніших 

формах, їхній початок і кінець обертаються, як колесо, і неможливо визначити, де вони. Це і 
є природною зміною. (Розділ «Притчі»). 

(Досконаломудрий) стоїть поряд з сонцем і місяцем, обіймає Всесвіт, зливається з ним, 
усуває його безладдя, до раба і до знатного ставиться однаково. Звичайні люди працюють (те 
покладаючи рук), а досконаломудрий... зливається з вічністю і досягає цілковитої єдності; всі 
речі слідують природному перебігу і збираються докупи у цій єдності. Звідки ж мені знати, 
чи не є оманою любов до життя? Звідки ж мені знати, чи не подібний страх смерті страху 
людипи, котра загубилась колись у дитинстві і не знає шляху вороття додому? ... Звідки ж 
мені знати, чи не шкодує померлий, що колись вимолював продовження життя? Той, хто уві 
сні пив вино і веселився, вранці, прокинувшись, плаче; той, хто проливав сльози, 
прокинувшись, тішиться. Коли комусь щось сниться, він не знає, що це сон. У сновидіннях 
він навіть ворожить, і лише прокинувшись, розуміє, що то був сон. Але існує ще і велике 
пробудження, після якого усвідомлюють, що це був великий сон. (Розділ «Згладжування 
протилежностей». 

Одного разу Чжуан Чжоу приснилось, що він — метелик, щасливий метелик, який радіє 
з того, що досяг здійснення бажань, і який не знає, що він — Чжуан Чжоу. Раптом він 
прокинувся і тоді з острахом збагнув, що він — Чжуан Чжоу. Невідомо, Чжуан Чжоу 
сниться, що він метелик, чи то метелику сниться, що він Чжуан Чжоу. Але ж Чжуан Чжоу і 
метелик, без сумніву, різні речі. Це зветься перетворенням речей (Розділ «Згладжування 
протилежностей» ). 

Напівтінь спитала у Тіні: «Раніше ти рухалась, тепер ти зупинилась; перше ти сиділа, а 
тепер встала. Відкіля така непостійність у твоїй поведінці?» Тінь відповіла: «А може, я 
поводжусь так у залежності від чогось? А може, те, в залежності від чого я так поводжуся, 
залежить ще від чогось? А може, я залежу від лусочки па животі змії або від крилець цикади? 
Не знати, чому це так, не знати, чому це не так». (Розділ «Згладжування протилежностей»). 

Виснажувати свій розум у пошуках єдності (протилежного) і не знати, що вони єдині, 
зветься «вранці три». Що таке «вранці три»? Людина, яка утримувала мавп, 
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роздаючи їм жолуді, одного разу сказала: «Вранці (дам вам) три (мірки), а ввечері — 

чотири». Всі мавпи несамовито розлютувалися. Тоді людина мовила: «Добре, (дам вам) 
вранці чотири (мірки), а ввечері — три». Всі мавпи зраділи. Таким чином, і гнів, і радість 
знайшли вихід, але ні назва, ні суть не змінилися. Це також означає «дотримуватися 
природності». Ось чому мудрець зводить у гармонію протилежність правди і неправди і 
відпочиває в природній рівновазі. Це зветься подвійною поведінкою '. (Розділ «Згладжування 
протилежностей»). 

Істинність існує лише тому, що існує хибність, а хибність існує, бо існує істинність. 
Сказане не є вигадкою мудреця, а є тим, що спостерігається у природі, що живе завдяки 
(вміщеній в дао) істині. 

Ствердження є в той же час запереченням, заперечення є водночас ствердженням... 
Заперечення і ствердження одного й того ж не існує лише в дао. Сфера дао — це замкнене 
коло, в якому знаходиться нескінченна безліч йому подібних. Істина, яку містить у собі дао, 
невичерпна, як невичерпна і брехня, що знаходиться поза ним. (Розділ «Спорідненість речей 
і вчень»). 

Припустимо, що я з тобою сперечаюся. Ти переміг мене, а я не переміг тебе. Але чи 
значить це, що ти справді правий, а я не правий? А якщо я переміг... хіба це значить, що я 
правий, а ти ні? Хіба обов'язково хтось з нас правий і хтось неправий? А може, ми обидва 
праві або обидва неправі? Якщо ані я, ані ти не можемо знати, хто з нас правий, а хто не 
правий, то й інші люди, без сумніву, теж не знають. Кого ж знайти, аби нас розсудив? Якщо 
покликати того, хто згоден з тобою, як же він зможе нас розсудити? Якщо покликати того, 
хто згоден зі мною,— те ж саме. Якщо запросити того, хто не згоден з обома нами, щоб нас 
розсудив, як же зможе він нас розсудити? Якщо запросити згодного і з тобою, і зі мною,— те 
ж саме. А якщо так, то ні я, ні ти, ні інші люди — усі ми не можемо знати, хто правий, а хто 
не правий. (Розділ «Згладжування протилежностей»). 

1 Поведінка, яка дозволяє сумістити протилежності правди і неправди Всесвіту. 
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