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Presentation Notes
Na pragu tretjega tisočletja smo strumno zakorakali v obdobje, v katerem večina ljudi koncept strukture dojema kot nekaj samoumevnega in vseprisotnega.. Strukturalizem, nadgrajen z dinamičnimi vzorci postrukturalističnih diskurzov, je predstavljal prelomnico v razumevanju esence in funkcije jezika, subjektivnosti, kulture ter politične stvarnosti. 



Koncept li 理 kot osrednja 
strukturna paradigma klasične 

kitajske miselnosti 

Osrednja teza: kitajsko filozofijo lahko obravnavamo 
kot sklop različnih strukturalističnih teorij, katere je – 
do določene mere – možno primerjati s 
strukturalističnimi diskurzi, ki so se v teku 20. stoletja 
razvili v evro-ameriški teoriji. 
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Presentation Notes
Knjiga nazorno prikaže dejstvo, da so bile teoretske osnove podobnega modela razvite tudi v kitajski idejni tradiciji, saj so bili temelji strukturnega pristopa k spoznanju na Kitajskem postavljeni že v obdobju antike. Ta osnovni model temelji na združljivosti struktur zunanjega sveta in zavesti. Strukturna konstitucija bivajočega je bila izražena v pojmu li 理, ki je nastopal kot osrednji koncept strukture. Knjiga je nastala kot rezultat podrobnega filološkega in analitičnega raziskovanja tega koncepta, ki se je pojavljal znotraj vseh filozofskih struj in je predstavljal enega osnovnih konceptov specifične kitajske onto-epistemologije, na kateri temelje vsi osrednji diskurzi klasične kitajske miselnosti. V tem okviru lahko kitajsko filozofijo obravnavamo kot sklop različnih strukturalističnih teorij, katere je – do določene mere – možno primerjati s strukturalističnimi diskurzi, ki so se v teku 20. stoletja razvili v evro-ameriški teoriji.



Problematika zahodnih in modernih kitajskih 
interpretacij 

- IDEJA 
- PRINCIP 
- NAČELO 
- RAZUM 
- FORMA 
- LOGOS 
- ZAKONITOST 
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Prevod pismenke li v smislu strukture je neobičajen, saj se ta klasični termin v indoevropske jezike (večinoma pa tudi v sodobno kitajščino) prevaja kot ideja, princip, načelo ali razum. V današnji predstavitvi bom poskušala napačno razumevanje ter prevajanje, ki je doslej prevladovalo v sinoloških in delno tudi sodobnih kitajskih teorijah in je privedlo tudi do napačnega interpretiranja tega osrednjega pojma klasične kitajske filozofije, ponazoriti na primeru neokonfucijanske filozofije (10. – 14. stoletje), ki je v času prvih stikov Evrope s Kitajsko tam prevladovala kot osrednja filozofska teorija in podlaga državnih ideologij. V središču neokonfucijanske ontologije je koncept Li nastopal kot binarni protipol koncepta Qi. 



LI IN QI: STRUKTURA IN 
TVORNOST 
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Ko so bili krščanski misijonarji v 17. stoletju soočeni s filozofijo neokonfucijanstva, ki je temeljila na bipolarnem videnju sveta, sestavljenega iz nečesa, čemur so kitajski filozofi rekli qi 氣 in urejenega v skladu z nečim, čemur so rekli li 理, je bilo zanje dokaj naravno, da so v konceptu qi videli materijo, v konceptu li pa idejo. Kot bomo videli kasneje, pri konceptu li ne moremo govoriti o ideji ali principu v »zahodnem« smislu, temveč prej o strukturi, ali o strukturnem vzorcu, ki je seveda lahko tudi abstraktne, torej v nekem smislu »idejne« narave. Podobno tudi pri konceptu qi ne moremo govoriti o materiji v zahodnem pomenu te besede. Neokonfucijanci so namreč ta pojem definirali kot nekaj, kar ni nujno snovno, saj je iz qija ustvarjen tudi zrak in celo vakuum (velika praznina 太虛). Gre torej za koncept, ki bi ga še najlažje opredelili kot tvornost oziroma potencial, ki omogoča oziroma deluje v smislu tvornosti.



ALI JE KONCEPT QI 氣 MATERIJA? 

- Zhang Zai 張載, 1071: »氣之
聚散於太虛由冰釋於水«. 

- (Qi kondenzira in se ponovno 
raztaplja v veliki praznini 
/tai-xiu/. To lahko 
primerjamo z raztapljanjem 
ledu v vodi). 
 

 
 
 
 

 

- Le Gall, 1789: »Le 
condensation et les 
dispersions des atomes dans 
la T'ai-hiu peuvent se 
comparer a la fonte de la 
glace dans l'eau«. 

- (Strjevanje in razprševanje 
atomov v veliki praznini 
/T'ai-hiu/ lahko primerjamo 
z raztapljanjem ledu v vodi) 
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Neokonfucijanec Zhang Zai je koncept qi definiral kontinuum, saj lahko v strnjeni obliki nastopa kot snovnostni, v razpršeni pa kot idejni oz. nematerialni potencial. Pionir francoske sinologije Le Gall je v prevodu tega Zhang Zaijevega dela koncept qi interpretiral kot atome. Tak prevod koncepta qi je problematičen, ker izvira iz globoko ponotranjenih modelov kartezianskega dualizma; dualizem materije in ideje  je bil v Le Gallovem dojemanju sveta tako globoko zakoreninjen, da je v kitajskem besedilu avtomatsko videl besedo qi kot entiteto, ki vsebuje oziroma je sestavljena iz atomov. Kar se tiče koncepta li, pa sem v knjigi nazorno dokazala, da to ni pojem ideje, temveč pojem, ki označuje strukturo, strukturni vzorec ali strukturno urejenost stvari, ki se pojavlja tako v materialni, kot tudi v idejni sferi. 



Razlog za tovrstne diskurzivne nesporazume: 
nezadostna refleksija oziroma neupoštevanje 
medkulturne inkomenzurabilnosti konceptov. 

• Li in Qi: komplementarna 
koncepta  strukturni in tvorni 
potencial 

• Oba sta imanentne narave in se 
lahko udejanjata tako v idejni 
sferi, kot v sferi pojavnosti 

• V evro-ameriški filozofiji ni 
natančnih ekvivalentov za ta 
binarni par 
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Dolga stoletja sta bila oba pojma, ki tvorita to binarno kategorijo, torej razumljena napačno, kar je imelo precej daljnosežne posledice za samo razumevanje kitajske filozofije kot take. Kot smo videli, tiči osrednji razlog za tovrstne diskurzivne nesporazume v nezadostni refleksiji oziroma v neupoštevanju medkulturne inkomenzurabilnosti konceptov. Li in qi sta torej komplementarna koncepta, katera si lahko predočimo kot strukturni in tvorni potencial. Oba sta imanentne narave in se torej lahko udejanjata tako v sferi idej, kot tudi v sferi pojavnosti. V evropsko – ameriški filozofiji ni natančnih ekvivalentov za ta termina. 



Li 理 = struktura, strukturni vzorec 
oziroma strukturna urejenost 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etimološki pomen 
 pismenke 理:  
 

• 里 (sistem namakalnih kanalov 
na polju) +玉 (žad) 

•  ustroj linij oz. barvnih šlir v 
žadu 

Razvoj od konkretnega k 
abstraktnemu: 
• faza ontologizacije (li kot 

kozmična struktura ali struktura 
narave in družbe),  

• faza strukturne semantike (li kot 
struktura jezika in pomena)  

• faza epistemologizacije (li kot 
vzajemno kompatibilne strukture 
zunanjega sveta in zavesti). 
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Tukaj predlagana interpretacija pojma li 理 v smislu strukture, strukturnega vzorca oziroma strukturne urejenosti je sicer neobičajna, vendar je smiselna iz več razlogov. Tak pomen je delno razviden že iz izvornega, etimološkega ustroja pismenke li 理, ki je sestavljena iz fonetičnega dela 里 in radikala, ki nastopa kot nosilec pomena in označuje žad 玉. Izvorno je pomenila ustroj linij oziroma barvnih šlir v žadu. V sklopu različnih pomenskih konotacij je pomenila vzorčno urejenost posamičnih delov znotraj strukturirane celote, relacije med posamičnimi objekti v urejenem kozmosu, pa tudi strukturo mišljenja v racionalnih diskurzih. Postopni proces abstrakcije koncepta li 理, kakršnega opisuje pričujoča knjiga, lahko na kratko povzamemo v treh fazah: a. faza ontologizacije (li kot kozmična struktura ali struktura narave in družbe), b. faza strukturne semantike (li kot struktura jezika in pomena) in c. faza epistemologizacije (li kot vzajemno kompatibilne strukture zunanjega sveta in zavesti).



Dva modela strukturne epistemologije: 

•  V kontekstu tradicionalnih kitajskih 
spoznavnih teorij je strukturna 
kompatibilnost oziroma strukturna 
interferenca (tong 通), ki preko 
korelacij omogoča združevanje in 
razdruževanje posamičnih vzorcev, 
predstavljala tisti potencial, ki nam 
omogoča spoznavanje in 
dojemanje zunanjega sveta. 
 

• Za razliko od takrat prevladujočih 
stališč, po katerih lahko zaznamo 
samo objekte pojavnega sveta, 
medtem ko nimamo dostopa do 
noumena, Russell (1919, 61) 
predlaga:  

• »The objective counterparts form a 
world having the same structure as 
the phenomenal world… This 
allows us to infer from the 
phenomena the truth of all 
propositions that can be stated in 
abstract terms and are known to 
be true of the phenomena«.  
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Osnova dojemanja resničnosti je po klasičnih kitajskih epistemologijah kompatibilnost strukture kozmosa in strukture zavesti.Podobno idejo je zagovarjal tudi Russell (1919), toda medtem ko je njega ta predpostavka vodila do teze, po kateri naj bi nam poznavanje objektov zunanjega sveta omogočalo sklepanje na resničnost vseh propozicij, ki jih lahko izrazimo na abstraktni ravni, pa po klasičnih kitajskih teorijah ta strukturna zveza med zunanjim in notranjim svetom ni tako enoznačna. To, kar nam posredujejo naši čutno pogojeni vtisi, je zanje namreč modifikacija tega zunanjega strukturnega reda. V tem pogledu se tradicionalna kitajska epistemologija bistveno razlikuje od Russellove, kakršno je predstavil v knjigi Analiza materije (1927), in katera ostaja osredotočena na logično sklepanje kot edini možni most, ki povezuje objektivno resničnost z našim zavedanjem.



Razlika: spoznavna metoda 
• Russell je iz predpostavke o tem, da 

ne moremo spoznati notranje 
narave resničnosti, razvil trditev, po 
kateri je sklepanje edina možna 
metoda pridobivanja znanja o njej.  

• Tradicionalno kitajsko sklepanje po 
analogijah pa je bilo že od antičnih 
disputov naprej opredeljeno s 
semantičnimi konotacijami, kar 
postavlja pod vprašaj samo naravo 
formalnega sklepanja, kakršno je 
prevladalo v tradicionalni evropski 
logiki. Poleg tega kitajska 
strukturna epistemologija sicer 
sloni na strukturni združljivosti, ne 
pa tudi na strukturni istovetnosti 
zunanjega in notranjega sveta 
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Eno bistvenih razlik med tradicionalnim kitajskim sistemom strukture zaznavanja in predpostavkami Russellove teorije najdemo v sami spoznavni metodi. Russell je iz predpostavke o tem, da ne moremo spoznati notranje narave resničnosti, razvil trditev, po kateri je sklepanje edina možna metoda pridobivanja znanja o njej. Tradicionalno kitajsko sklepanje po analogijah pa je bilo že od antičnih disputov naprej opredeljeno s semantičnimi konotacijami, kar postavlja pod vprašaj samo naravo formalnega sklepanja, kakršno je prevladalo v tradicionalni evropski logiki. Poleg tega kitajska strukturna epistemologija sicer sloni na strukturni združljivosti, ne pa tudi na strukturni istovetnosti zunanjega in notranjega sveta. V starokitajskem kontekstu je sam spoznavni proces veliko bolj kompleksen; osvetlitev in podrobna obrazložitev te kompleksnosti predstavlja velik del vsebine knjige, katero poskušam tukaj na kratko predstaviti.



POMEN STRUKTURNE 
INTERPRETACIJE ANTIČNIH 
KITAJSKIH DISKURZOV 
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Pričujoča knjiga je nastala z namenom, osvetliti in obdelati specifično kitajsko paradigmo strukture, katera se lahko pokaže šele z uporabo raziskovalnih metod, ki izhajajo iz avtohtonih kategorialnih aparatov in semantičnih razvojev starokitajske tradicije. Razlogi za dejstvo, da tradicionalna kitajska filozofija doslej – vsaj v zahodni sinologiji – še ni bila raziskana skozi to strukturno paradigmo, so večplastni in sem jih glede na časovno omejitev predstavitve lahko samo v grobem nakazala. Osrednji pomen knjige vidim v prikazu dejstva, da se lahko kontrastivna analiza tradicionalnih kitajskih ter evro-ameriških teorij (kljub vsej splošni problematičnosti tovrstnih kulturoloških primerjav) izkaže kot smiselno orodje za razčiščevanje nekaterih osnovnih vprašanj o naravi človeškega dojemanja in interpretacije stvarnosti in v prikazu dejstva, da evroameriški teoretski diskurzi niso edina gonilna sila možnih teoretskih inovacij.   
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