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CHUANG-TZU

Agnost e n a n a r c h i s t

Karel van der Leeuw

Tijdsomstandigheden(1)
Chuang-tzu (369-286 v.Chr.) behoort tot de Gouden Eeuw van de antieke Chinese
filosofie, de periode waarin het feodale Chou-koninkrijk - dat oorspronkelijk het gehele
toen beschaafde China in het stroomgebied van de Gele Rivier beheerste - desintegreerde, er verschillende nieuwe machtscentra ontstonden, en er als gevolg daarvan een grote
intellectuele vrijheid heerste die nadien in China nooit meer is geevenaard. Na een aarzelend begin was de 4de eeuw v. Chr. de tijd van felle debatten tussen de verschillende
filosofische scholen, de tijd waarin Mencius - de belangrijkste Confucianist van zijn
tijd -zijn opvattingen over de goedheid van de menselijke natuur verdedigde tegenover
Kao-tzu, Yang Chu - voorloper van het TaoÃ¯sm- met zijn down-to-earth anarchisme
de moralistische Confacianisten provoceerde en dialeclici of sofisten als Hui Shih de
zekerheid van elke kennis ondergroeven.
De leenvorsten van deze tijd, die zich de 66n na de ander de titel van 'koning'
aanmaten, waren echter niet allemaal enkel onmachtig het intellectuele leven aan banden te leggen. Sommigen lieten zich door de intellectuele elite van de tijd adviseren zoals koning Hui van de noordelijke staat Liang door Chuang-tzu's vriend Hui Shih.
Anderen stimuleerden zelfs nadrukkelijk het intellectuele leven, zoals bijvoorbeeld
koning Hsuan van Ch'i (Shantung), die een kring van geleerden aan zijn hof verzamelde, deze onderhield met behulp van sinecure-ambten en bijeenbracht in de zogeheten
Chi-hsia -academie - gedurende meer dan een eeuw Ã©Ã
van de brandpunten van het
intellectuele leven van de tijd.
Alle filosofen van deze periode hadden gemeen dat ze zich in een of andere vorm met
de tijdsomstandigheden bezighielden. De Confucianisten trachtten onder verwijzing naar
de rituele orde van de vroege Chou-dynastie een moralistische staatsorde te vestigen
waarbinnen de vorst zich in dienst van zijn onderdanen plaatste. Hetzelfde werd door de
Mohisten - aanhangers van de grotendeels legendarischeMo Ti - geprobeerd met radicatere middelen, waarbij zij een in sommige opzichten Angelsaksisch aandoend utilisme
verdedigden. Anderen - de Legalisten - wilden de staat juist volledig ondergeschikt maken aan de belangen van de heersende vorst, of vestigden - zoals de zogenaamde aanhangers van Shen-nung - hun hoop op een primitief-agrarisch utopia.
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Dit artikel is een bewerking van een gedeelte uit een beknopte geschiedenis van de Chinese
filosofie die ik in de loop van dit jaar gereed hoop te hebben

Tegen deze achtergrond moet men Chuang-tzu zien, tijdgenoot van alle hiervoor
genoemde personen, intens deelnemer aan de controversen van zijn tijd, vermoedelijk
van de briljantste en &n van de
voor een tijd verbonden aan de Chi-hsia -academie, Ã©Ã
meest recalcitrante denkers van zijn tijd. Chuang-tzu is ook heden ten dage als filosoof
zowel in China als in het Westen populair. Zijn vertaalde werk wordt uit de bibliotheek
van de Faculteit der Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam naar ik schat
honderd maal zo vaak uitgeleend als het werk van zijn tijdgenoot Mencius; om van
Shang Yang maar niet te spreken: diens werk trof ik na meer dan vijfentwintig jaar
aanwezigheid onopngesneden aan in diezelfde bibliotheek.
Ondanks deze populariteit is Chuang-tzu echter &n van de meest miskende denkers
van alle eeuwen. In China is hij lange tijd alleen gewaardeerd om zijn weergaloze
bloemrijke stijl, waardoor zijn werk - ondanks de aanstootgevende inhoud - de eeuwen
heeft overleefd. In het Westen wordt hij geschat als mysticus en voorloper van de
Taoistische filosofie van behoud van het leven, zonder dat er enig oog bestaat voor de
logische spitsvondigheden van zijn filosofische wereldconceptie.

Chuang-tzu en de Chuang-tzu
Chnang-tzu of Chuang Chou was afkomstig uit 66n van de centrale staten van het
Chou-rijk, namelijk uit Sung (Zuidwest Shantung), maar zijn denken en schrijfstijl
vertonen verwantschap met de traditie van de zuidelijke, lang als barbaars geldende staat
Ch'u (stroomgebied van de Yang-tse). Volgens de overlevering zou de staat Sung het
best de tradities van de Shang-dynastie uit het tweede millennium v. Chr. hebben bewaard; de inwoners ervan gingen in de oudheid overigens voor dom door.
Van Chuang-tzu's leven is evenals van dat van de meeste antieke Chinese
filosofen - weinig met zekerheid bekend. Hij zou een kleine ambtelijke post hebben bekleed, maar zich daaruit hebben teruggetrokken. Hij was praktisch een tijdgenoot van de
Conhcianist Mencius; toch noemen beiden elkaar geen enkele keer, misschien omdat
als een volgeling van
de 66n de ander als een aanhangsel van Confucius, de ander de Ã©Ã
Yang Chu beschouwde.
Van het boek Chuang-tzu is zeker slechts een deel van Chuang-tzu zelf afkomstig;
daartoe behoren in elk geval de eerste zeven boeken, de zogenaamde inner Chapters (2)
De Chuang-lzu heeft een andere vorm dan eerdere werken; het boek bestaat voor een
groot deel uit parabels die vaak zonder verdere uitleg op elkaar volgen. Soms wordt een
uitleg toegevoegd; op enkele plaatsen gaat Chuang-tzu met anderen in discussie, met
name met zijn vriend de dialecticus Hui Shih. In andere gevallen maakt hij zijn
filosofische tegenstanders alleen maar belachelijk door hen zijn eigen opvattingen in de
mond te leggen of door ze door kreupele oude mannetjes te laten beleren. Chuang-tzu's
manier van betogen maakt het niet eenvoudig zijn opvattingen op enigszins
systematische wijze weer te geven; hijzelf zou daar ook weinig prijs op hebben gesteld.
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Voor een ontrafelingvan het auteurschap van de diverse onderdelen van de Chuang--@u,zie
Chuang Tzu The Inner Chapters. Translated by A.C. Graham. Allen & Unwin, Londen 1981;
dit boek bevat overigens meer dan alleen een vertaling van deze 'inner chapters'.

Chuang-tzu's anarchistische en sceptische opvattingen zijn in het latere Chinese
denken nooit bijzonder populair geweest. Het behoud van de Chuang-tzu is te danken
aan het feit, dat het boek in een buitengewoon fraaie, zeer bloemrijke en vaak ironische
stijl is geschreven, die ook de hedendaagse lezer onmiddellijk aanspreekt. Overigens is
het geschreven in een zuidelijk dialect dat afwijkt van de taal van Mencius; deze laatste
is de diiekle voorloper van het latere Wen-yen (de klassieke schrijftaal, waarvan de rol
vergelijkbaar is met die van het Latijn in Europa).

Filosofie van de vrijheid
Net als vrijwel alle filosofie'n van zijn tijd was ook die van Chuang-tzu een antwoord
op de politieke en sociale chaos van de tijd. In plaats van een politieke oplossing bood
Chnang-tzu echter een individuele: het zich terugtrekken uit de samenleving of zich
daaraan althans niets gelegen laten liggen. Chuang-tzu stelde geen prijs op politieke
invloed of een maatschappelijke positie:
"Toen Chuang-tzu op een keer aan het vissen was in de rivier de P'u, werd hij
opgezocht door twee ambtenaren met de koninklijke boodschap: "ik wil u met de admimstrat~evan mijn rijk belasten." Chuang-tzu bleef vissen en zonder zijn hoofd te
keren zei hij: 'Tk heb gehoord dat er in Ch'u een heilige schildpad is die al
drieduizend jaar dood is. De koning houdt hem in zijn voorvadertempel, gerold in
doeken en opgesloten in een schrijn. Wat zou deze schildpad het liefst willen: dood
zijn en zijn beenderen geÃ«er zien? Of zou hij liever leven en zijn staart door de
modder slepen?" "Hij zou liever leven en zijn staart door de modder slepen," zeiden
de ambtenaren. Chuang-tzu zei: "Ga weg! Ik zal mijn staart door de modder
slepen!"" (Chnang-tzu, h. 17)
D e vrijheid wordt verworven doordat men zich losmaakt van conventionele waarden:
goed is alleen goed en mooi mooi, doordat de mensen het onderscheid tussen goed en
kwaad, mooi en lelijk hebben gemaakt en doordat zij dat elk op hun eigen wijze interpreteren:

"Chuang-tzu zei: "Als een boogschutter bij toeval her doel raakt zonder te nukken
en we noemen hem een bekwaam boogschutter, dan kan iedereen in de wereld
boogschutter I [een legendarische boogschutter]zijn nietwaar?"
"Dal klopt," zei Hui-tzu.
Chuang-tzu zei: "Als er geen door iedereen aanvaard 'juist' is in de wereld, maar als
ieder voor juist houdt wat hijzelfjuist vindt, dan kan iedereen in de wereld een Yao
(een legendarische deugdzame keizer)zijn -nietwaar?"
"Dat klopt," zei Hui-tzu.
Chuang-tzu zei: "Nu zijn er de vier scholen van Confucius, Mo (Ti), Yang (Chu) en
Ping (onbekend), en met de jouwe erbij zijn dat er vijf. Wie van jullie heeft nu
eigenlijk gelijk'" " (h. 24)
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Keer op keer treden in de Chuang-tzu dan ook gebochelden, kreupelen, blinden en
gekken als de grote wijzen op. Dat onze goed- of afkeuring slechts een kwestie van gezichtspunt is, wordt op soms uiterst vermakelijke wijze duidelijk gemaakt:
"Toen de apentrainer eikels verdeelde,zei hij: "Julliekrijsen er's morgens drie en ' s
avonds vier." De apen waren woedend. "Goed dan", zei de trainer, "dan krijgen jullie
er ' s morgens vier en ' s avonds drie." De apen waren alle tevreden " (h. 2)
Dit is overigens een van de weinige gevallen waarin Chuang-tzu zich nader verklaart;
hij vervolgt:
"Er was geen wijziging in de werkelijkheid achter de woorden en toch reageerden de
apen met vreugde en woede. Laten ze rustig hun gang gaan "

Dit waardenrelauvisme geldt zelfs het onderscheid tussen leven en dood: zo verhaalt Ã©Ã
van de anecdotes,dat Chuang-tzu zat fluit te spelen na de dood van zijn moeder (hoogst
onfatsoenlijk volgens de Confucianistische opvalttingen). Toen hij daarop bekritiseerd
werd, antwoordde hij: ze is slechts overgegaan.
Relativiteit van waarden leidt ook tot voorzichtigheid in de beoordeling van anderen,
zoals prachtig weergegeven in het volgende verhaal, dat ik vanwege de lengte parafra-

seer
"Timmerman Shih kwam op weg naar Ch'i langs een beroemde oude eikeboom
Zijn leerling bleef bewonderend staan kijken, maar Shih liep gewoon door. De leerling haalde hem in en vroeg waarom hij de boom geen blik waardig keurde. Shih
zei: "Het is een waardeloze boom, boten die ervan zijn gemaakt zullen zinken, meubels zullen kromrrekken. Daarom is hij ook zo oud geworden." Thuis verscheen de
boom in zijn droom en zei: "Wat verbeeldjij je wel, waardeloze man, dat ik waardeloos ben. Kijk naar de zogenaamd nuttige bomen: hun vruchten worden geplukt,
hun takken worden afgerukt Mijn nutteloosheid is voor mij van het hoogste nut " "
(h. 4)
Onconventionaliteit wordt soms door Chuang-tzubeschreven op een manier die aan de
ataraxia van de antieke sceptici en stÃ²ic doet denken:
"Hui-tzu zei tot Chuang-tzu: "Kan een mens werkelijkzonder gevoelens zijn?"
Chuang-tzu: "Zeker."
Hm-tzu. "Maar als iemand geen gevoelens heeft, hoe kun je hem dan een mens
noemen?"
Chuang-tzu' "Tao gaf hem een gezicht: de Hemel gaf hem een vorm - waarom zou
je hem geen mens kunnen noemen?"
Hui-tzu: "Maar als je hem al een mens hebt genoemd, hoe kan hij dan zonder gevoelens zijn ?"

Chuang-tzu' "Dat is niet wat ik met gevoelens bedoel. Als ik het heb over geen gevoelens hebben, dan bedoel ik, dat hij zich geen schade laat berokkenen door zijn
voorkeuren en afkeren. Hij laat de dingen eenvoudig zoals ze zijn en probeert niet
het leven voort te helpen.'"' (h. 5)
Scepticisme
Chuang-tzu was zoals hierboven reeds gezegd een vriend van de dialecticus Hui Shih.
Deze vriendschap heeft een zeer persoonlijke kant gehad, zoals blijkt uit de volgende
anecdote:
"Chuang-tzu woonde een begrafenis bij toen hij langs het graf van Hui-tzu kwam
Hij wendde zich tot zijn begeleiders en zei' "Er was eens een stucadoor die, als hij
een stuk pleister niet dikker dan de vleugel van een vlieg op zijn neus kreeg naar
zijn vriend timmerman Shih ging om het te laten verwijderen. Timmerman Shih
nam dan de taak aan, hij zwaaide zijn dissel met een geluid als de wind en
verwijderde elke kruimel pleister zonder de neus te beschadigen, terwijl de stucadoor
doodstil bleef staan. Toen Vorst Yuan van Sung dit hoorde, ontbood hi] timmerman
Shih en vroeg: 'Kun je mij dat niet eens laten zien?' Maar timmerman Shih zei:
'Het is waar dat ik daartoe eens in staat was, maar waar ik mee werkte is reeds vele
jaren dood.' Sinds jij'dood bent, Hui-tzu, heb ik ook niets om mee te werken. Er is
niemand meer waar ik mee kan praten." (h. 24)

Beiden deelden echter ook een filosofische overtuiging: hun scepticisme. Terwijl Hui
Shih dit scepticisme - analoog aan het scepticisme van de Academische sceptici in het
oude Griekenland - echter gebruikte om tot een voorzichtige opbouw van verantwoorde
kennis te komen, wordt het door Chuang-tzu gebruikt ter ondersteuning van een
levenshouding die van elke zekerheid afziet:
"Nieh Ch'ueh vroeg aan Wang Ni: W e e t je wat door alle dingen juist wordt ge-

noemd?"
"Hoe zou ik dat moeten weten?" zei Wang Ni.
"Weetje dat je het niet weet?"
"Hoe zou ik dat moeten weten?"
"Dingen weten dus niets'"
'Hoe zou ik dat moeten weten'stel echter dat ikietsprobeer te zeggen. Hoe zou ik
kunnen weten, dat als ik zeg dat ik iets weet, ik het in feite niet weet?" "(h. 2)

Dit is het perfecte scepticisme: ook dat we niets weten is geen zekerheid. Chuang-izu
betwijfelt tegelijkertijd de mogelijkheid om via woorden en redeneringen tot nader
inzicht in de werkelijkheid te komen:
"Stel dat wij tweeen het met elkaar oneens zijn. Als jij mij in het debat verslaat,
betekent dat dan dat jij gelijk hebt en ik niet? Als ik jou versla, betekent dat dan, dat
ik gelijk heb en jij niet? Heeft &n van ons gelijk en de ander niet? Hebben we al-

lebei gelijk, of hebben we allebei ongelijk? Als jij en ik het antwoord niet weten,
dan zullen anderen nog meer in duisternis verkeren Tot wie zullen we ons wenden
om te beslissen wie gelijk heeft? Zullen we ons tot iemand wenden die het metjou
eens is? Maar als hij het al met jou eens is, hoe kan hij dan eerlijk beslissen?
Zullen we ons tol iemand wenden die het met mij eens is? Maar als hij het al met
mij eens is. hoe kan hij dan beslissen? Zullen we ons tot iemand wenden die het
met ons beiden oneens is? Maar als hij het al met ons beiden oneens is, hoe kan hij
dan beslissen? Zullen we ons wenden tot iemand die het met beiden van ons eens is?
Maar als hij het al met beiden van ons eens is, hoe kan hij dan beslissen? Kennelijk
kan noch jij, noch ik, noch iemand anders voor de ander beslissen. Zullen we dan op
nog iemand anders wachten?" (h. 2)

Er is geen universeel gezichtspunt van waaruit we tot overeenstemming zouden kunnen
komen, als we het niet al zijn. Soms lijkt het erop, alsof Chuang-tzu zelfs de mogelijkheid bestrijdt om een uitspraak over dingen te doen:
"Veronderstel dat we over dit hier spreken. We weten niet of het tot deze klasse behoort of niet tot deze klasse behoort. Als we wat tot deze klasse behoort en wat niet
lot deze klasse behoor! als behorende tot dezelfde klasse beschouwen, dan is er geen
verschil meer met het andere." (h. 2)

Met andere woorden: als we over iets een uitspraak doen, dan Onderscheiden we het al
van hetgeen we ermee willen identificeren. Verderop brengt Chuang-tzu een variant op
dit argument: we kunnen niet eens zeggen dat alles &n is, want door dat te zeggen
creEren we een uitspraak die van dat 6ne onderscheiden is. Chuang-tzu zegt dan ook niet
dat de wijze beweert dat alles Ã©Ã
is, maar dat hij alles als Ã©Ã
behandelt.
Uit de voorbeelden blijkt overigens, dat Chuang-tzu zeer technische argumentaties
niet schuwt om zijn scepticisme te ondersteunen. Vaak zijn deze ook nog in hoge mate
elliptisch en daardoor moeilijk te volgen. (In sommige vertalingen van de Chuang-tzu
zijn ze vrijwel onbegrijpelijk geworden doordat de vertalers de filosofische pointe niet
begrepen hebben. Maar wat logisch niet meer te begrijpen is, is mystiek altijd wel te
duiden.) Chuang-tzu wordt beschouwd als een anti-rationalist en zelfs mysticus; hoe
juist dat ook moge zijn, hij schuwde het tegelijkertijd niet zich te verdiepen in alle
logische subtiliteiten die zijn tijd te bieden had.
Tao en spontaniteit
Ondanks de langdurige populariteit van de Lao-izu in West-Europamoet Chuang-tzu en
niet de auteur van de een eeuw later geschreven Lm-tzu beschouwd worden als de
grondlegger van het filosofische Taoisme. In de Oudheid kan men in feite nog niet van
een Taoistische school spreken; er is weinig aanwijzing dat filosofen als Yang Chn,
Chuang-tzu en Lao-tzu zelfs maar door elkaar zijn beinvloed. Pas in de 'Bibliografie'
van Liu Hsin in de Geschiedenis van de Vroege Han-dynastie worden ze gerangschikt
onder de Tao-chia

Het TaoÃ¯sm(Tm-chia)heet naar het Filosofisch begrip Tao. Tao betekent oorspronkelijk niet meer dan 'weg' en als zodanig wordt het begrip gebruikt door elke filosofische stroming in het antieke China om zijn specifieke 'weg' aan te duiden. De 'weg' is
het filosofisch recept voor de oplossing van de politieke en sociale moeilijkheden van
de tijd. Volgens Granet (3) gaat het bij het begrip Tao in oorsprong om het in evenwicht houden van macrokosmos en microkosmos en was de 'weg' het traject dat de
koning bij zijn ambtsaanvaarding in feite aflegde om de verschillende delen van zijn domein af te bakenen. Achter de overtuiging dat de heerser een specifieke 'weg' dient te
volgen, gaat dus een magisch geloof schuil, dat in de verschillende scholen van de
antieke periode tot politiek recept is geseculariseerd.
In het TaoÃ¯smkrijgt het begrip Tao echter een veel pregnantere betekenis: Tao
wordt tot de 'weg' van alles, tot het bewegingsprincipe van de wereld; het gaat aan alle
dingen vooraf en brengt deze voort. De TaoÃ¯szoekt dus niet meer alleen de juiste weg
in de wereld van staat en maatschappij, maar tracht zich in eenheid met het al te bewegen en daardoor de wereld in harmonie te brengen. Ta0 is de weg van alle dingen, de
manier waarop dingen vanzelf gebeuren, bijna zou men zeggen: de natuurwetmatigheid,
als deze term niet door de moderne natuurwetenschap geheel eigen bijbetekenissen had
gekregen.

"De Weg is iets, kan vertrouwd worden, maar doet niets en heeft geen vorm. De
Weg kan overgeleverd maar met m bezit gehouden worden, kan begrepen, maar niet
gezien worden. Hij is zelf de stam en de wortel, voordat hemel en aarde er waren,
was hij altijd wat hij was." (h. 6 )
In dit verband wordt reeds in de Chuang-au de term au-jan 'vanzelf', 'spontaniteit'
gebruikt' de natuur is eenvoudig zoals de dingen vanzelf gebeuren (nog in het moderne
Chinees is tzu-jan k'o-hsiieh de term voor 'natuurwetenschap'). De wijsheid van de
wijze bestaat er eenvoudig in zich niet tegen de natuurlijke loop der dingen te verzetten:

"Wat de wijze betreft, zijn leven is de werking van de Hemel (=natuur),zijn dood de
transformatie der dingen (...j Hijis noch de brenger van geluk, noch de veroorzaker
van ongeluk (..J Hij stelt kennis en doelen terzijde en volgt de Hemel." (h. 15)
Dit natuurbegrip vormt de metafysische rechtvaardiging voor het waardenrelativisme
van Chuang-tzu: ieder ding heeft immers zijn eigen natuurlijke weg, zijn eigen
spontaniteit, onbegrijpelijk voor anderen, zoals in de magistrale opening van de
Chuang-tzu:

"In de noordelijke duisternis leeft een vis die K'un heet. De K'un is z6 groot, dat ik
niet weet hoeveel duizend mijlen hij meet (de ironische dubbele bodem hierin is
overigens, dan 'k'un' in werkelijkheid de naam is van een klein visje). Hij verandert
3 Zie: Marcel Granet, La pensee chmoise. Pans, Albin Michel, 1950, p 300 e v. over de rol van
het begrip Jao in het anbeke Chinese denken

en wordt een vogel die P'eng heet. De rug van de P'eng is ik weet niet hoeveel
mijlen breed en wanneer hij opvliegt zijn zijn vleugels als wolken over de hele
hemel. Als de zee begint te bewegen maakt de P'eng zich op om naar de zuidelijke
duisternis, het meer van de Hemel, te gaan (...J De krekel en de duif lachen hierom
en zeggen: "Als wij ons inspannen en opvliegen, dan komen we soms zover als een
iep of sappanboom, maar soms halen we dat niet eens en vallen op de grond Hoe
kan iemand dan negentig duizend mijl naar het zuiden gaan7"" (h. l )

De P'eng is voor de krekel en de duif onbegrijpelijk en kan dus in hun ogen alleen maar
belachelijk of arrogant schijnen.
De zuivere ervaring
Wanneer geen kennis zeker is en alles zijn eigen maat heeft, dan kan men alleen naar
zijn eigen weg leven, niet met overleg ingrijpen in het leven, maar eenvoudig alles laten gebeuren:
'Maak alles glad op de wetsteen van de Hemel, laat het gaan en laat de stroom zijn
eigen kanalen vinden. Zo kun je je jaren volmaken (h. 2)
"

Degene die alles kan laten gebeuren, bekommert zich zelfs niet om de realiteitsbetrokkenheid van zijn handelen:
"Wat wordt bedoeld met 'Maak alles glad op de wetsteen van de Hemel?' Behandel
als 'het' zelfs wat niet 'het' is, behandel als 'zo' zelfs wat met 'zo' is " (Idem)

Zo behandelt de wijze de wereld als &n, ook al weet hij niet of de wereld werkelijk &n
is of niet.
Zelfs de vraag naar de zelfstandigheid van het handelen wordt niet gesteld:
"De halfschaduw zei tot de schaduw: "Daarnet was je aan het lopen, nu sta je stil.
Daarnet zat je, nu sta je. Waarom besluitje niet eenswat je nu eigenlijk wilt?"
'is er dan iets waarvan ik afhankelijk ben? En is datgene waarvan ik afhankelijk ben
weer van ietsanders afhankelijk?" (Idem)

De vraag naar het motief voor het handelen is zinloos. De halfschaduw denkt ten onrechte dat de schaduw - waarvan hij afhankelijk meent te zijn - uit zichzelf handelt, maar
deze volgt weer datgene waarvan hij de schaduw is.
De ervaring is zelfs onafhankelijk van de identiteit van degene die de ervaring heeft:
"Laatst droomde Chuang Chou dat hij een vlinder was (...l Hij wist niet, dal hij
Chou was. Toen hij plotseling wakker werd, was hij onmiskenbaar Chou. Hij weet
niet, of hij Chou is die droomt dat hij een vlinder is, of een vlinder die droomt dat
hij Chou is. Tussen Chou en de vlinder was er natuurlijk een onderscheid. Dit nu
wordt bedoeld met de transformatie der dingen." (Idem)

Wie zo kan ervaren, wordt niet meer gestuurd door kennis of vaardigheden, maar volgt
van binnenuit de weg:
"Ting de kok was een os aan het slachten voor Vorst Wen-hui. Bij iedere aanraking
van zijn hand. bij iedere beweging van zijn schouder of van zijn voet, bij iedere
stoot van
knie zoef! zoef! Hij liet het mes rondzoeven en alles was in perfekt
ritme, alsof hij de dans van het moerbeibos uitvoerde of het ritme van de Chingshou mu2iek aanhield.
' A h , dat is geweldig!" zei Vorst Wen-hui. "Hoe kan vaardigheid dergelijke hoogte
bereiken!"
Ting de kok legde zijn mes neer en antwoordde: "Ik besteed aandacht aan de Weg,
vaardigheid heb ik achter me gelaten. Toen ik begon ossen te slachten, kon ik alleen
ossen zien. Na drie jaar zag ik niet langer de hele os. En nu heb ik kontakt door de
geest in mij. Waarneming is tot stilstand gekomen en de geest beweegt waar hij
wil.. ."" (h. 3)

-

Het hier gebruikte woord 'geest' (#hen) moet niet opgevat worden als 'bewustzijn' of
zelfs 'ziel'; het is de geest waardoor Ting is bezeten. Shen zijn de geesten met goede
bedoelingen, in tegenstelling tot de lagere, kwade geesten, de kuei.
Bij dergelijke omschrijvingen van eenheid met het object denkt men natuurlijk aan
mystieke ervaring, en inderdaad komen beschrijvingen van mystieke praktijken en
trance voor in de ChuanpÃ-zu
"Tzu-ch'i van Nan-kuo leunde op zijn elleboog, staarde naar de hemel en ademde uit,
leeg en ver alsof hij zijn ander had verloren. Yen-ch'eng Tzu-yu wachtte bij hem.
"Wat is dit?" zei hij, "Kan men werkelijk het lichaam tot verweerd hout, het hart tot
dode as maken? De man die hier rust is niet dezelfde als tevoren."
"Het is goed dat je het vraagt, Tzu-yul Dit keer heb ik mijzelf verloren, wist je dat?
Je hoort de fluiten van de mensen, maar nog niet de fluiten van de aarde, defluiten
van de aarde, maar nog niet die van de hemel." *' (h. 2)

Het verhaal herinnen aan de Pylhagoreische muziek der sferen, die we niet meer horen
omdat hij er altijd is. De passage vormt de inleiding tot een hoofdstuk waarin voomamelijk een aantal logische moeilijkheden worden besproken. De inleiding heeft zeker
ironische bijbedoelingen. Of Chuang-tzu de beschreven praktijken ookp~opageerde,of
eventueel zelf bedreef, is uit de Chuang-tzu niet op te maken. Zeker is echter, dat ze in
het latere Taoisme een ml speelden.
Invloed van Chuang'tzu
Het orthodoxe Confucianisme heeft Chuang-tzu altijd verafschuwd. Op het latere
Taoisme heeft hij echter grote invloed gehad. In vele gevallen zijn de frisheid en spitsheid, de imnie en humor van Chuang-tzu echter ten onder gegaan in de gewichtigheid en
omslachtigheid van gigantische kosmologiekn. Reeds in een Taoistisch werk uit de 2de

eeuw v. Chr., de Huai-nan-tzu, wordt onder aanhaling van Chuang-Eu en Lao-tzu," een
correlationeel wereldbeeld geschetst dat aan de hele filosofie van de 4de eeuw v. Chr.
volstrekt vreemd is. Ofschoon Chuang-tzu tot de meest geciteerde auteurs in dit werk
behoort, is de filosofische stijl ervan ongeveer even ver verwijderd van de Chuang-tzu
als die van de Summa contra Gentiles tot die van de Gorgim. De enige latere denkers
die iets van de geest van Chuang-tzu hebben bewaard zijn de Neo-TaoÃ¯stevan de
zogenaamde Ch'ing-t'an ('zuivere conversatie') beweging in de 3de eeuw na Chr., wier
merkwaardige opvattingen over spontaniteit zijn neergelegd in een verzameling
historische anecdotes, de Shih-shuo Hsin-yii. (4)
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