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Konfucianisme
Kong Fuzi 551 f.Kr.
Hans lære angår verdens orden, der på hans tid var brudt sammen.
Hans lære er på samme tid religion og filosofi og støtter sig til Kinas gamle wu-religion:
→ Primitiv åndetro og magiske ritualer
Møder bl.a Laozi
Dør i 479 f.Kr. → Først herefter æret.
Kongfuzis lære
“Fire ting lærte mesteren: At forstå de gamle skrifter, at handle ret, være tro og standhaftig, at
være oprigtig og troværdig”
●
●
●

Li → Værdier og ritualer fra et ordnet hierarkisk samfund
Ren → Medmenneskelighed, som ligger i alle, men skal fremmes
Lun Yun → Samtalerne, (en række udtalelser tillagt Kong Fuzi)
○ Fx. “Gør ikke mod andre, hvad du ikke ønsker, de skal gøre mod dig”

●

Wu Lun → Kong Fuzi’s fem mellemmenneskelige relationer
○ Fyrste (velvilje) - undersåt (loyalitet)
○ Fader (kærlighed) - Søn (ærbødighed)
○ Mand (Kærlighed) - hustru (føjelighed)
○ ældre bror (venlighed) - yngre bror (respekt)
○ ven - ven

Ordene i parentes er de dyder (de) som personerne skal udvise
Fader og søn forholdet er vigtigst.
→ Familien er et spejl på samfundet, og en velstyret familie er forudsætningen for en velstyret
stat.
Kongfuzis rangorden blandt mennesker
Det højeste trin → At besidde viden allerede ved fødslen
- Disse kaldes “hellige”, da de allerede fra fødslen ved, hvordan de skal følge daos lov.
Det næsthøjeste trin → At tilegne sig viden
Disse kaldes “De ædle”. De leder folket, da de ved, hvordan man gør det rette.
Det Næste trin → At have vanskeligheder ved at lære, men gøre det alligevel
Det Nederste trin → At have vanskeligheder ved at lære, og undlade at gøre det
“At regere betyder at gøre ret. Den der selv er retfærdig, behøver ikke at befale, og alting
går, som det skal. Den der ikke er retfærdig, kan befale nok så meget, men bliver ikke
adlydt”
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Politik
●

Kinas kommunistiske regering udnytter konfucianismen til egne formål, idet den
styrker sammenholdet og arbejdsmoralen.
○ Dette er en af grundene til at børn bliver undervist i det i skolerne i Kina.

●

Hans efterfølger Meng Zi udviklede Kong Fuzi’s tanker med stort held.
○ Betragtes efter Kongfuzi som den anden betydningsfulde grundlægger af
kongfuzianismen.
■ Han gjorde kongfuzis lære kendt ved fyrstehofferne.

●

I hans egen lære hævdede Meng Zi, at mennesker fødes gode, og at menneskelighed
er dem givet fra begyndelsen af. Det er først gennem livet og de gjorte erfaringer, at
mennesket, hvis det er svagt, lader sig fordærve.
○ Han adskilte sig fra kong fuzi ved en anden rangorden:

Førstepladsen → Folket
Derefter → jordens og afgrødernes guder
Mindst vigtig → Fyrsten
● → En fyrste kan regere, så længe han handler klogt, besindigt og retfærdigt. Hvis
ikke, skal han abdicere eller, hvis han viser sig som en tyran, dræbes af folket.
→ En af hans ideer var at “Hvis en fyrste ville regere med menneskelighed, ville alle
andre følge efter”
Xun Zi udviklede kongfuzianismen lidt strengere.
→ Ifølge ham er mennesker onde og skal opdrages til det gode
●

Kongfuzianismen er mest livskraftig på Taiwan

Nykongfuzianisme
●

●

Påvirkning af buddhisme og daoisme
○ Her tilføjes den klassiske morallære et metafysisk aspekt
■ qi → Material kraft
■ li → Det usynlige der giver qi, det fysiske, dets form
Disse tanker er grundlæggende for et helhedssyn, der også indbefatter en lære om
menneskets sind (psykologi)
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Daoisme
●

Afspejler et samfund uden love og samfundsklasser, et samfund som et udifferentieret
hele, som senere kongfuzianismen tog i brug.
○ Daoismen tilhører en mystiker-tradition
Daode Jing
Det vigtigste skrift
Forfatter
Vismanden Laozi
→ Tvivl om der er en virkelig person bag navnet Laozi
Skabelseshistorie
“Vejen (dao) føder det Ene (qi) ; det Ene føder de To (Yin og Yang)”
Dao → Altings oprindelige enhed
Yang → Står for himlen, sommeren, varmen, det mandlige, det lyse, det lette, livet.
Yin → Står for jorden, vinteren, kulden, det feminine, det mørke, det tunge og døden
● Yin og Yang er komplementære dvs. de betinger hinanden.
Zhuangzi → Andet grundlæggende skrift
→ har navn efter dets forfatter, som er mere poetisk end Laozi og kritiserer
kongfuzianismen (Se Zenbuddhisme)
●

Daoisme kan ses som en filosofi og livsanskuelse ligesom kongfuzianisme snarere
end en religion.
○ Fra religionens kilder ses det, at den udviklede metoder til helbredelse af syge
gennem tilståelse af forkert adfærd, at den dyrkede exorcisme, og at den
havde overgangsriter og fælles fester for sine tilhængere.

●

Daoismen udviklede sig i retninger:
→ Søgen efter livsforlængende midler, endog udødelighedseleksir.
○ Eleksirene bestod af cinnober og kviksølv

●

Akupunktur, zoneterapi, urtemedicin, åndedræts- og legemsøvelser (qigong),
mikro-makro diæt, magiske kræfter i jorden (feng-shui).
○ Er alle udmøntninger af daoismens forståelse af alle tings organiske
sammenhæng i et system af kræfter

Lamaisme
●

Hyppigst anvendt i Kina om Tibets religion
○ En form for buddhisme domineret af de tibetanske munke, lamaer
Buddhismen møder i Tibet, Tibets oprindelige religion bön-religionen
→ Buddhismen måtte tage farve af omgivelserne
○ stærke magiske ritualer og dyrkelsen af fuldt oplyste mestre, såkaldte tulkuer,
som fødes igen og igen
→ Dalai Lama er en tulku
● Lamaisme har været statsreligion i Kina i 1279-1368, uden dog at blive indoptaget af
den almene befolkning, men til senere tider, hvor Kina var delt mellem stridende
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fraktioner, har Tibet altid udgjort en trussel eller en direkte fjende.

Zenbuddhisme
●

Zhuangzi-zen er en århundredgammel teknik til gennem gester, ordsprog, historier og
uløselige gåder at føre bevidstheden væk fra de vanlige nedtrådte stier.
→ Målet er at gøre sig fri for tanker og dræbe vanerne.

●

Zens rødder findes i Kina og kaldes her “ch’an” og har meget at gøre med tankerne
hos Laozi og filosoffen Zhuangzi (forfatter af daoismens grundtekster)

●

To varianter af zen nåede til Japan
○ Tendaimunken Eisais metode = Rinzai-zen
■ Sætter koans i centrum - meditation over gådefulde udsagn og
paradokser
○ Præsten Doges metode = Soto-zen
■ Fremhæver meditation som vigtigste element i udøvelsen af zen

Folkereligionen
Elementer fra både kongfuzianismen, daoismen og buddhismen (synkretisme)
Koncentreret om hjemmet og familien.
- Guderne er mange og kan inddeles hierarkisk
● “De Tre Oprindelige Fuldkomne Enheder” → De øverste
○ Deres navne er: Taiqing (den guddommeliggjorte Lao Zi), Yuqing
(Jadekejseren) og Shangqing
■ Jadekejseren er den mest populære og indgår i det næste niveau af
guder som er “De Fire Himmelkejsere”, hvoraf den laveste rangerende
er “Jordens Kejserinde”, som står for frugtbarheden
■ Dernæst en række funktionsguder (torden, vind, krig, medicin, rigdom,
litteratur, samt skytsguder for byer, håndværksfag, familier og andre)
● Disse guder har særlige træk
○ Bureaukratisk struktur
→ er underordnet hinanden som embedsmænd
● Fx. Aflægger køkkenguden Zaojun et besøg hos Jadekejseren hvert nytår med
optegnelser over familiens onde og gode handlinger i årets løb
● Mennesker efter deres død kan ophøjes til gudeverdenen.
● Forældrene holdes i ære ved ofring af ris, blomster, eller røgelse.
○ I blandt dem færdes “ånderne”, som hjemsøger de efterlevende måske pga.
manglende forfædredyrkelse
Maoismen
Stor fokus på Mao.
- Kultfigur
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