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Kodėl Xunzi?

• Xunzi (3 a. pr.m.e.) gyveno epochų sandūroje 
(konfliktuojančių karalysčių ir imperijos 
įsteigimo), veikiamas įvairių mąstymo tradicijų.

• Problematiškas priskyrimas filosofinei krypčiai, 
nors pats save vadino konfucianistu ir kritikavo 
daugelį kitų mąstytojų už negebėjimą pažvelgti 
plačiau. 

• Skatino kritiškumą, o taip pat mokslo ir religijos 
sintezę.

• Epistemologinis optimizmas.
• Tekstinio palikimo aiškumas ir patikimumas.
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Žmogus ir sąmonė

• Žmogaus prigimtis yra problematiška (troškimai, 
emocijos, neįformintos reakcijos) ir sukelia polinkius, 
kurie dažnai tampa riboto suvokimo priežastimi.

• 心 – sąmonė. Talpina savyje visas kognityvines 
savybes. Sąmonė svarsto, atskiria daiktus ir 
patvirtina arba paneigia jutimo organų patirtis. Taip 
pat sąmonė yra veiksmų pradžia ir gebėjimas daryti 
sprendimus.

• Sąmonę nuolat veikia vidiniai ir išoriniai veiksniai.
• Sąmonė nuolat „juda“ – sapnuoja, klajoja, planuoja. 
• Metaforos – kūno valdovas, vanduo. 

2017.01.14 VU, OC



Pažinimas ir žinojimas

• Pažinimas vyksta dalyvaujant sąmonės savybei 
atskirti daiktus, juos suskirstyti ir įvardinti. 
Daiktas, vardas ir atitikimas tarp jų.

• Xunzi pabrėžė mokymosi svarbą, akiračio 
plėtimą. Visi žmonės gimsta vienodi, ilgiainiui 
skiriasi jų žinojimo lygiai ir sugebėjimas 
tinkamai atskirti daiktus pagal savybes, juos 
įvardinti ir tinkamai į juos reaguoti.

• Žinojimas – praktinis įgūdis. Žinoti – reiškia 
sugebėti tinkamai atlikti tam tikrus veiksmus. 
Tinkamai atitikti ir atliepti tikrovei arba dao.
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Tikrovės samprata

• Egzistuoja objektyvi realybė, kuri įvardinama kaip 
dao 道 , didžioji struktūra 大 理 , dangus arba 
gamta 天 . 

• Dao – kelias, tradicija, mokymas. Universalus 
kriterijus, kuriuo daromos atskirtys ir pagal ką 
veikiama.  

• Egzistuoja visuma, kurios nematome. Dėl naudos 
žmogus gali tiesiog nepastebėti pavojaus, dėl 
įpročių ir nusistovėjusio gyvenimo būdo žmogus 
nesugeba pamatyti kitų perspektyvų. 

• Dalis-visuma, regimybė-realybė, iliuzija-žinojimas.
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Iliuzijos kilmė
• 蔽 – Užgožtumas arba dėmesio nukreipimas klaidinga kryptimi, 

dėl to matome tik dalį. Matome kampą ir laikome jį visuma, bet 
iš tiesų pametame visumą ir dažniausiai jos net neieškome. 
Žmogaus polinkiai užgožia pilną vaizdą, dėl ko netgi gali sutrikti 
jutimo organų veikla. Apsėsti žmonės gali supainioti balta su 
juoda, kreipia dėmesį į klaidingas savybes. 

• Užgožtumas gali būti sąlygotas ne tik dėmesio stokos ar 
negebėjimu skirti, bet ir išorinių faktorių. Užgožti vieni kitus 
gali ir daiktai bei klaidinančios aplinkybės. 

• Iliuzija kyla ne dėl jutimo organų nepatikimumo, bet dėl 
nesugebėjimo tinkamai naudotis sąmone. Ne gamtoje priežastis, 
bet žmogaus nežinojime, negebėjime atskirti daiktus ir tinkamai 
į juos reaguoti.

• Iliuzija – ne tiek klaidingas suvokimas, kiek sugebėjimas atliepti 
tik dalims, bet ne visumai. 
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Kaip išvengti iliuzijų?

• Tinkamai sąvekaujati su aplinka ir įgyjant visapusišką 
žinojimą apie ją.
– Nukreipti sąmonę dao linkme. Pasitelkti dao daiktų 

pažinimui, pažinti daiktus ir per patirtis taisyti 
klaidas

– Suvokti kylančius iš vidaus (užgožtumo) ir išorės 
(alkoholio) trukdžius. Atsisakant pavienių interesų ir 
polinkių, vengti užgožtumą skatinančių aplinkybių.

– Ugdyti sąmonės gebėjimą aiškiai pažinti ir suvokti. 
Praktikuoti sąmonės techniką, kuri leidžia išlaikyti 
sąmonę subalansuotoje, stabilioje ir aiškioje 
būsenoje, o pasekoje ją tinkamai pritaikyti.
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Sąmonės technika 心術

• Xunzi teigė, kad sąmonę galime treniruoti ir siūlė 
praktiką , kuri padeda atpažinti dao ir tinkamai atliepti.  
Kitaip tariant, įvaldyti protą, kuris valdo veiksmus. 
– 虛 Tuštuma – neleidžiant esamoms žinioms paveikti 

naują pažinimą. Tokiu būdu dao „įeina“ į sąmonę, 
tarytum tuščią ertmę.

– 壹 Vienis – atskriant daiktus neleisti vieniems daiktams 
paveikti kitų. Sugebėti priimti daiktą patį savaime, o 
ne tik ryšyje su kitais.Tai padeda sekti ir įvaldyti dao. 

– 靜 Ramybė – Neleisti svajonėms ir fantazijoms paveikti 
žinojimo. Tik tai galima kontempliuoti dao ir tapti 
įžvalgiu. 
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