
Filosofi
• Konfutsius
• De fire verdenshjørner
• Feng Shui
• Kinesisk horoskop
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Konfutsius (551-479 f. Kr.) 

Han dynastiet var det første dynastiet som bygget samfunnet på Konfutsius lære

Utenfor selve utstillingen møter vi de store terrakottakrigerne fra
Quin-dynastiet. Keiser Quin samlet Kina, deretter overtok Han-keise-
rene. Quin forbød Konfutsius lære.

Konfutsius var en stor filosof. Hans hovedtanke om mennesket byg-
ger på at alle har mulighet til å oppnå høyere bevissthet og å bli
bedre mennesker gjennom studier og kultivering av seg selv. Dette
er ikke en religion men et tankesystem, en filosofi: gjennom lærdom
og kunnskap er den enkelte med på å bygge et bedre samfunn. 

Familien og harmoni
Den respekt som gjelder mellom familiemedlemmer er også model-
len for forholdet mellom hersker og befolkning.

Familien var det bærende element: ved å utvise disiplin, strebe etter
kunnskap og gjennom bevisst arbeid har alle mennesker mulighet til
å oppnå høyere posisjoner i samfunnet og til å tjene samfunnet
bedre. 

Gjennom historien har Konfutsius lære, buddhisme og taoisme smeltet sammen slik at Konfutsianisme har
blitt en religion. I Konfutsius idealsamfunn kjenner alle sin plass. I de gamle dynastierlevde embetsmennene
behagelige liv, og mange andre var fattige og slet hardt for lav lønn. 

Konfutsius bygget sin lære på de gamle ritualene, årstidssykluser og forfedredyrkelse, som styrket familie-
samholdet.

To paradokser
Konfutsius var selv ikke akseptert av makthaverne i sin levetid, men hans lære har siden blitt makthavernes
redskap for å styrke samfunnsstrukturene. Han var selv en agnostiker som trodde på det hellige og kraften i
mennesket. Siden har han blitt opphøyet til en helgen og en religionsgrunnlegger.

Harmoni i universet, harmoni på jorden 
Som vi ser av ornamentikken på for eksempel bronsespeilet og gjenstandene i utstillingen, og på hele struktu-
ren på gravområdet er universets harmoni svært sentralt i planleggingen og bygging av gravområdet, som
igjen er en avspeiling av en bystruktur.

Hele gravfeltet skal igjen speile den orden som finnes i himmelen.
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De fire verdenshjørner - dyresymbolene

Skilpadden med slange – Nord, symboliserer langt liv
Føniks – Syd, gjenfødelse
Den hvite tigeren – Vest den «spiser spøkelset», beskytter mot onde krefter fra vest. 
Dragen – Øst, den har mye kraft

De fire verdenshjørner er symbolisert ved hvert sitt dyr. Dette systemet kommer fra gammel kinesisk folketro. 

Vi kan se disse dyrene på enkelte av gjenstandene i utstillingen, og det er slik kunnskap de fleste kinesere
har også i dag. Hvis det er en skilpadde som dekorasjon på et klesplagg eller en krukke, så har den også en
symbolsk betydning, som regel langt liv, samtidig som den er dekorativ. Skilpadden er et viktig dyr i kinesisk
mytologi. De finnes avbildet på keramikk fra yngre steinalder. Det fortelles at den var med i skapelsen helt fra
jordens begynnelse og at den bar hele universet på sitt sterke ryggskjold. (Tecknens rike s. 87)

Her er relieff av skilpadde og drage fra utstillingen:
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Feng Shui

Feng Shui betyr vind og vann, og det er de to sentrale elementer i forhold til hvordan et hus bør ligge. Det bør
ligge i nærheten av vann og i ly for vinden.

Dette er navnet på et omfattende system i kinesisk filosofi, lære for å leve et godt liv.  Gjennom å benytte
prinsippene i Feng Shui finner man ut hvordan det er gunstig å orientere boligen i forhold til himmelretning-
ene, hvilke retning sengen og møblene skal plasseres. Hvilke dekorasjonselementer som passer sammen,
hvordan hagen bør anlegges, og en hel del andre retningslinjer for hvordan et godt hjem eller en forretnings-
bygning eller hage bør plasseres og organiseres. 

Den ideelle plasseringen av et hus i forhold til himmelretningene er i sydøstlig retning.

Relevante elementer i utstillingen  er selve kartet over plasseringen av gravområdet. Gravhaugene er plassert
østvendt:
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Denne steinen er plassert midt i gravområdet
og den tolkes som en angivelse av himmelret-
ningene, men den kan også være en støtte til
en grunnpillar for sydporten



Kinesisk horoskop

Kilden til det som er skrevet her er boka av Henning Hai Lee Yang: Apens år. Kinesisk horoskop uke for uke
2004.  Falun 2003

Den kinesiske kalenderen er basert på månens bevegelser, og kalles derfor en månekalender. Kalenderen går
helt tilbake til 2637 f. Kr. ingen vet lenger hvem som konstruerte systemet. Systemet kan virke enkelt men er
temmelig komplisert og kan både fortelle om årstidene været og planetene, og om menneskenes skjebner 
I den kinesiske dyrekretsen er det 12 dyr. Hvert dyr representerer et år, og dette gjentar seg i en 12 års syklus.
I år 2005 går vi inn i hanens år. I beskrivelsene av de ulike tegnene ligger den ytre rammen i selve året er du
f. eks født i hanens år forteller dette om hvilke muligheter du har i livet og hvordan du oppfatter livet. I kine-
sisk astrologi tas det også hensyn til hvilket kjønn en er.

På følgende webside kan du finne ut hvilket år du er født i
http://www.astrolog.no/abonnement/tema03.2.2004-kinesiske%20tegn.html  De spesielle karakteristikkene
for ditt år må du lete frem i en bok, spør på biblioteket. I det pedagogiske materiellet som følger utstillingen
finnes også boka til Henning Hai Lee Yang. Det vil si at de fleste barna i en 6 klasse våren 2005 er født i
1993, som er hanens år. Dermed er det hanens år igjen i 2005, 12 år senere.  

Det kan være morsomt å les om de spesielle egenskapene til trehanen som er alle født i 1993, kjenner dere
igjen? Er det slik at det er noen fellestrekk ved alle som er født i samme år?
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