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postaci buddyzmu społecznie zaangażowanego, której przedstawiciele dążą
do eliminacji tak zwanej homofobii41.

IDEAŁ SPOŁECZNEGO ZAANGAŻOWANIA

Podejście charakterystyczne dla społecznie zaangażowanego buddyzmu
nie występowało przed schyłkiem dziewiętnastego wieku. Z uwagi na nowatorskie cechy tej postaci buddyzmu jest ona nazywana „nowym buddyzmem”,
„czwartym wozem” (po hinajanie, mahajanie i wdźrajanie) i „nowym wozem”
(sanskr. nava-yāna). Nazwę „buddyzm zaangażowany” (ang. engaged Buddhism) wprowadził Thích Nhất Hạnh – wietnamski mistrz chan, który działał
przez kilka dziesięcioleci na Zachodzie, propagując rozpatrywaną tu postać
buddyzmu. Jej powstanie można łączyć z ruchem odrodzenia buddyzmu na
Cejlonie (inspirowanym przez teozofów). Do grona osób, które znacząco przyczyniły się do spopularyzowania b u d d y z m u z a a n g a ż o w a n e g o,
należą wpływowi azjatyccy buddyści, tacy jak Anagārika Dharmapāla, Bhimrao Ramji Ambedkar, Thích Nhất Hạnh, Tenzin Gjatso (XIV Dalajlama) czy
Aung San Suu Kyi (dwóm ostatnim z tych osób przyznano Pokojową Nagrodę
Nobla). Wszyscy oni pozostawali pod wpływem zachodniej myśli społecznej.
Rozwój buddyzmu zaangażowanego stanowi dobry przykład interakcji międzykulturowej i tendencji o charakterze globalnym42.
Zgodnie z tradycyjną soteriologią buddyjską do najwyższego dobra, jakim jest osiągnięcie stanu buddy, prowadzi radykalne przekształcenie sposobu
funkcjonowania własnego umysłu. Obejmuje ono rozwój cnót moralnych, które
manifestują się w życzliwości dla wszelkich świadomych istot. W buddyzmie
zaangażowanym ideał ten został zmodyﬁkowany przez uwzględnienie strukturalnych aspektów społecznej egzystencji. Przyjmuje się, że ze względów
moralnych określona sytuacja społeczna wymaga zmian, jeśli stanowi źródło
cierpienia. Czynniki społeczno-polityczne, które rodzą opresję i cierpienie,
bywają uznawane za przejawy nienawiści, chciwości i głupoty, tradycyjnie
wskazywanych jako główne przeszkody w rozwoju duchowym. Przedmiotem
zainteresowania zwolenników buddyzmu zaangażowanego są przypadki naruszania praw człowieka, w szczególności różne postacie dyskryminacji, biedy,
wojny i degradacji środowiska naturalnego. Na Zachodzie charakterystyczny
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dla buddyzmu zaangażowanego imperatyw aktywności społeczno-politycznej
zwykle łączy się z przekonaniem o konieczności podjęcia działań kolektywnych
i z wyrzeczeniem się przemocy44. W tej postaci buddyzmu działalność społeczno-polityczna uzyskuje status ważnego składnika buddyjskiej praktyki.
Ten ideał zaangażowania społecznego nawiązuje do tradycyjnego modelu moralności, w którym kluczową rolę odgrywa empatia i zabieganie o dobro innych istot. W tradycyjnym buddyzmie przyjmuje się jednak, że osoby
świeckie powinny cierpliwie znosić niedogodności generowane przez system
społeczny i dążyć do poprawy swojej sytuacji przez gromadzenie zasług karmicznych. W społecznie zaangażowanym buddyzmie dokonało się przejście
od traktowania społecznej opresji i związanego z nią cierpienia jako zasłużonej
odpłaty za wcześniejsze winy do przyznania owym zjawiskom statusu krzywdy. Zwolennicy buddyzmu zaangażowanego formułują mniej czy bardziej
określony program zmian odwołujący się do wizji społeczeństwa, w którym
panują sprawiedliwość, wolność, pokój i dostatek. W tradycyjnym buddyzmie
akceptacja powinności moralnych nie prowadziła do domagania się społecznych reform. Aktywność społeczna w buddyzmie zaangażowanym różni się od
planowej działalności azjatyckich mnichów na rzecz poprawy warunków życia
wyznawców świeckich (na przykład na Cejlonie) tym, że nie stanowi kontrolowanego przez czynniki polityczne instrumentu realizacji polityki państwa.
Możliwa jest jednak oczywiście zbieżność tej aktywności z polityką państwa
(taka zbieżność występuje na przykład w przypadku aktywności wyznawców
tybetańskiej wadźrajany i polityki tybetańskiego rządu na uchodźstwie)45.
W zachodnim buddyzmie szerokie uznanie zyskało uzasadnienie aktywności społecznej odwołujące się do (propagowanego między innymi przez
Thícha Nhấta Hạnha) stanowiska ontologicznego, zgodnie z którym między
każdym ze składników kosmosu i wszystkimi pozostałymi występuje wzajemna zależność (ang. interdependence). W perspektywie etycznej owa w s p ó łz a l e ż n o ś ć jest sprowadzana do braku rzeczywistej odrębności między
świadomymi podmiotami. Przyjmuje się, że osoba, która rozumie ten stan
rzeczy, otacza troską (naturalną w odniesieniu do własnej osoby) inne świadome istoty. Jednym z rezultatów przywołanego sposobu myślenia jest zatarcie
różnicy między statusem osoby, która wyrządza krzywdę, osoby skrzywdzonej oraz pozostałych członków społeczeństwa. Odpowiedzialność osoby dopuszczającej się moralnego zła ekstrapolowana jest na pozostałych członów
społeczeństwa, którzy jakoby odpowiadają za ukształtowanie się określonej
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formacji mentalnej złoczyńcy. Nawet oﬁara ponosi tak rozumianą współodpowiedzialność za działania złoczyńcy. Ten ostatni może zaś być postrzegany
jako osoba pokrzywdzona przez inne jednostki i zbiorowości ludzkie. W tej
perspektywie tradycyjny sposób rozumienia społecznej (i nie tylko społecznej)
opresji jako adekwatnej odpłaty za wcześniejsze winy danej osoby nie znajduje
uzasadnienia.
Christopher S. Queen wskazał na dwa źródła buddyjskiego ideału zaangażowania społecznego. Pierwsze obejmuje agnostycyzm metodologiczny oraz
doświadczenie współzależności. A g n o s t y c y z m m e t o d o l o g i c z n y
to postawa, która polega na powstrzymywaniu się od pochopnej akceptacji
utartych poglądów oraz na otwartości na bezpośredni kontakt poznawczy
z rzeczywistością. Doświadczenie w s p ó ł z a l e ż n o ś c i stanowi jakoby
rezultat owego agnostycyzmu. Na drugie ze wskazanych przez Queena źródeł
ideału zaangażowania społecznego w buddyzmie składają się zachodnia etyka
i zachodnia myśl społeczna, które odpowiadają za ukierunkowanie uwagi na
kolektywne aspekty cierpienia oraz na jego instytucjonalne czy strukturalne
przyczyny47. McMahan widzi w pojęciu współzależności jedną z najważniejszych kategorii buddyjskiego modernizmu. Stanowi ona trzon holistycznej
koncepcji świata, w której odrębność osób i rzeczy została zakwestionowana
i zgodnie z którą przeciwstawianie dobra własnego dobru innych składników
świata jest świadectwem ignorancji. Formułowany w tej perspektywie imperatyw zabiegania o harmonię kosmicznej całości przez jej bytowo niesamodzielne
(świadome istniejących zagrożeń) części stanowi podstawę ideału zaangażowania społecznego oraz troski o środowisko naturalne. Zdaniem McMahana
kategoria współzależności stanowi rezultat nie doświadczenia, ale połączenia
tradycyjnego pojęcia z a l e ż n e g o p o w s t a w a n i a (w interpretacji
Nagardźuny), ontologii szkoły huayen, sposobu rozumienia natury w europejskim romantyzmie i amerykańskim transcendentalizmie, myśli ekologicznej
oraz popularnych interpretacji teorii naukowych (między innymi teorii kwantów i teorii systemów). Badacz ten uważa, że aﬁrmatywny stosunek zachodnich buddystów do przyrody (wręcz jej sakralizacja) jest skutkiem wpływu,
jaki wywarła na nich myśl romantyków i transcendentalistów. McMahan
wskazuje również, że w tradycyjnym buddyzmie bardzo rzadko wiązano moralność z pojęciem współzależności (w zasadzie tylko w dalekowschodnich
szkołach huayen i chan). Autor ten słusznie twierdzi, że w kontekście rozważań
etycznych idea współzależności prowadzi do obniżenia rangi indywidualnej
odpowiedzialności na rzecz eksponowania społecznych uwarunkowań czynów
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