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Ágrip 

 

Qing-veldið á nítjándu öld hefur verið rætt mikið í bókum kínverskra sagnfræðinga. Það sem 

stendur yfirleitt sjaldnast eftir í minningum fólks er Taiping-byltingin. Í þessari ritgerð verður 

fjallað um hana og upphafsmann hreyfingarinnar sem hvatti fólk og aðrar hreyfingar innan 

veldisins til þess að berjast gegn Qing-herliðum. Skoðaðar verða aðstæður alþýðunnar á þessum 

tíma og velt vöngum um hverskonar fólk skyldi hafa tekið þátt í byltingunni. Byltingin var af 

trúarlegum toga og metið er undir hvaða aðstæðum fólk skyldi vera knúð til þess að ganga í 

slíkar stríðshreyfingar. Skilgreind verða hugtökin messíanismi og skoðaðar verða 

heimsslitakenningar fyrri tíma trúarhreyfinga úr fornsögu Kína. Spurningum um sérstæði 

Taiping-byltingarinnar verður varpað fram og spurt hvort hún sé einsdæmi í kínverskri fornsögu. 

Taiping byltingin verður kynnt í sagnfræðilegri frásögn en einblínt verður á upphafsmenn 

byltingarinnar og þá sérstaklega Hong Xiuquan. Kenningar hans Hong Xiuquan voru af 

kristinlegum toga en skoðað verður upp að hversu miklu leiti hægt er að skilgreina þær þannig.  

Höfundi langar að þakka dr. Geir Sigurðssyni fyrir góð ráð, stuðning og þolinmæði við 

skrif þessarar ritgerðar. Einnig þakkar höfundur þeim kennurum sem hafa lagt hönd á plóg við að 

mennta og vekja áhuga íslenskra nemenda á kínverskri menningu og sögu. Höfundur er ævinlega 

þakklátur fyrir góð verk þeirra starfsmanna Konfúsíusar-stofnunarinnar Norðurljós sem hafa 

kennt kínversku við Háskóla Íslands. Án nokkurs skilnings á kínverskri tungu er ómögulegt að 

skilja menningu Kína og er því sá mannauðs fjársjóður mála- og menningardeildar Háskóla 

Íslands ómetanlegur. 
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Inngangur 

 

„Öld niðurlægingarinnar“ er tímabil sem oft er minnst meðal kínverskra sagnfræðinga og 

stjórnmálamanna. Tímabilið hefst með fyrra ópíumstríðinu 1839 og endar með stofnsetningu 

Alþýðulýðveldisins Kína árið 1949. Þetta var öld sem einkenndist af nýlendustefnu vestrænna 

afla, átaka innanlands og veikburða stjórnsýslu innan ríkisstjórnar Qing-veldisins. Á þeim tíma 

áttu sér stað tvö ópíumstríð þar sem einkum Bretar og Frakkar en einnig aðrar vestrænar þjóðir 

náðu að auka umsvif sín innan landamæra Qing-veldisins. Keisaradæmið Japan fór í stríð við 

Qing-veldið um yfirráð yfir Kóreu 1895 og höfðu þar sigur. Skrifað var undir Shimonoseki 

samninginn og gaf það Japan eignarétt yfir Taívan eyju ásamt austurhluta Liaodong-skaga innan 

Qing-veldisins. Qing-ríkisstjórninni var skylt að greiða háa upphæð í stríðsskaðabætur og urðu 

umsvif japanskra kaupmanna meiri innan landamæra meginlands Qing-veldisins.  

Átök innanlands voru mikil og fjallar þessi ritgerð um einn mannskæðasta harmleik 

mannkynssögunnar. Einna helst verður fjallað um Hong Xiuquan 洪秀全, upphafsmann 

Taiping-byltingarinnar svokölluðu, skoðað verður hver hvati hans var og samfélags trúaðra sem 

hann leiddi ásamt því að vera trúarleiðtogi innan hópsins. Skoðað verður við hvaða aðstæður er 

fólk móttækilegra fyrir því að ganga í slíkar byltingarhersveitir. Stiklað verður á stóru í 

sagnfræðilegri frásögn byltingarinnar og afmarkast sú umfjöllun við upphaf hennar fram að 

valdatöku Taiping-herliða í Nanjing árið 1853. Hér skal rýnt í þau trúarbrögð sem Hong Xiuquan 

boðaði innan samfélags trúaðra, reynt að skýrgreina trúarbrögðin og draga fram persónulega 

túlkun Hong sjálfs ásamt útleggingum trúboða sem uppi voru á þessum tíma. Út frá þeim 

upplýsingum skal grennslast fyrir um það, að hversu miklu leyti boðskapur Hong Xiuquan var í 

samræmi við kristni og hvort Taiping byltingin hafi verið einsdæmi í kínverskri fornsögu. 
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1. Hong Xiuquan 

 

Árið 1864, áður en Qing herforinginn Zeng Guofan 曾国藩 og her hans umkringdi „Hina 

himnesku höfuðborg“ (Tianjing 天京) í Nanjing 南京, hafði keisarinn Hong Xiuquan þegar látið 

lífið. Ekki er vitað hvort hann hafi dáið vegna veikinda eða framið sjálfsmorð við fall þess veldis 

sem hann hafði byggt upp frá grunni. Eftir að Qing-herliðar höfðu endurheimt Nanjing frá 

Taiping-mönnum skrifar Zeng til Qing keisarans: „Ekki nokkur af þeim 100.000 

byltingarmönnum í Nanjing hvorki gáfust upp né flúðu og í mörgum tilfellum safnaðist fólk 

saman, kveikti í sér og dó án iðrunar“ (Spence, 1999, 180). 

Her Zeng Guofan slátraði þegnum Taiping veldisins í Nanjing og með því markaði það 

upphafið á endalokum 13 ára langrar Taiping-byltingar Hong Xiuquan og samfélags trúaðra sem 

endaði með að minnsta kosti tíu og allt að þrjátíu milljón manna falli (Spence, 1999, 180). Þessi 

bylting um miðja nítjándu öld í Kína er eitt mannskæðasta voðaverk sem sögur hafa farið af. Þótt 

Taiping-byltinguna beri ekki oft á góma í Kína er minning hennar enn ljóslifandi og hún hefur 

verið kínverskum stjórnmálahreyfingum ákveðið víti til varnaðar. Til að mynda hefur Kínverski 

kommúnistaflokkurinn ávallt barist hatrammlega gegn nýtrúarhreyfingum í Kína, ef ekki 

einungis vegna marxískrar andúðar sinnar á trúarbrögðum, heldur vegna ótta sinn við 

samfélagslegan óstöðuleika sem af þeim gæti hlotist. Hong Xiuquan var af Hakka (kejia 客家) 

þjóðinni í Kína. Hakka þýðir einfaldlega gestaþjóðin en þegar Hong Xiuquan fæddist höfðu 

margar kynslóðir ættmenna hans þegar verið á sama svæði í Suður-Kína í margar kynslóðir. 

Hong fæddist í Guangzhou borg í Guangdong héraði. Hann ólst upp í mikilli fátækt og er fjórða 

barn fimm barna bændafjölskyldu. Hong var snemma mjög áfram um að komast langt í lífinu og 

fjölskylda hans studdi hann mikið fjárhagslega til mennta (Spence, 1997). Qing-veldið á nítjándu 

öld var rekið af embættismönnum sem höfðu stóran hluta ævi sinnar lagt mikið á sig við lestur á 

konfúsíanískum fræðum. Í þeim fræðum er mikið af stjórnmálafræði, siðfræði og 

heimspekikenningum sem hafa haft áhrif á kínversk stjórnmál og menningu í um 2000 ár. Hong 

ætlaði sér að verða embættismaður og þannig hafa áhrif á samfélagið (Spence, 1999, 172). Árið 

1827 var Hong orðinn fjórtán ára gamall og hafði frá blautu barnsbeini lesið konfúsíanísk fræði 
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og lært ýmsa texta þeirra fræða utanbókar. Hann ákvað að reyna við embættismannaprófin og 

ferðaðist í átt að héraðspróftökustaðnum. Hann tók prófið en féll eins og flestir sem reyndu við 

það, enda mjög erfitt próf. Fjöldi embætta í veldinu voru mjög takmörkuð og því fyrirfram gert 

ráð fyrir að mikill meirihluti næði ekki prófinu. Besta og í raun nánast eina leiðin til áhrifa og 

valda innan stjórnkerfis Qing-veldisins var í gegnum hið opinbera embættismannakerfi sem fól í 

sér prófin. Embættismenn höfðu það gott miðað við bændur og annan almenning og eins og alltaf 

í svo stóru ríki var þörfin á góðum embættismönnum mikil. Ekki nóg með það heldur var nóg af 

efnilegu ungu fólki eins og Hong Xiuquan sem reyndi ítrekað við prófin. Fjöldi embætta hafði 

ekki aukist í jöfnu hlutfalli við fólksfjölgun og því voru ekki nægilega margar stöður í boði til að 

gera möguleikana á að ná prófunum sæmilega. Hong féll ásamt þeim níutíu og níu prósent 

manna sem reyndu við prófið en aðeins eitt prósent þeirra sem tóku prófið enduðu sem 

embættismenn í þjónustu Qing-veldisins (Spence, 1997). Níu árum síðar reyndi hann aftur við 

prófið og mætti undirbúinn sem aldrei fyrr. Hann hafði lesið ritin yfir aftur og aftur, skrifað þau 

upp en þrátt fyrir það féll hann aftur. Þegar Hong var við það að snúa heim frá Guangzhou mætti 

honum erlendur mótmælendatrúboði sem lagði í hendur hans níu binda verk á kínversku byggt á 

sögum Gamla testamentisins. Hong lítur smá í kverið en lætur það duga og skellir því upp í 

bókahillu við heimkomu (Twitchett, 1995, 267). 

Höfundur kversins sem Hong fékk í hendurnar eftir seinni tilraun hans við 

embættismannaprófin í Guangzhou hét Liang A-fa. Þetta kver hafði ekki strax áhrif á Hong en 

seinna meir átti það eftir að hafa áhrif á hann og líf tugi milljóna manna. Það er því lykilpartur af 

sögu Taiping-byltingarinnar og sögu Qing-veldisins þegar Hong fékk kverið í hendurnar. Liang 

A-fa var ekki mikið menntaður, var duttlungafullur að eðlisfari og lét mikið til sín taka. Hann tók 

upp kristna trú og varð skírður í nafni guðs. Eftir skírnina gerðist hann prestur og trúboði. Kver 

hans var gefið út árið 1832 og samkvæmt heimildum er það eina ritið sem gæti hafa haft áhrif á 

Hong Xiuquan og trú hans (Spence, 1997). 
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2. Messíanismi 

 

Trúarbragðafræðingar hafa rætt hugtakið messíanismi í trúarbrögðum eins og hindúisma og 

búddisma frá Indlandi, daóisma og konfúsíanisma frá Kína og sjintó frá Japan. Þrátt fyrir það á 

hugtakið uppruna í trúarritum abrahamísku trúarbragðanna íslam, gyðingdómi og kristni frá 

Mið-Austurlöndum. Messíanismi á sér umfram önnur trúarbrögð rætur í kristni og birtist þar 

oftar en annarsstaðar. Fylgjendur kristinnar trúar vilja halda því fram að Jesú sé þeirra Messías. 

Ef litið er í rit íslam og gyðingdóms sjáum við að upphafsmenn þessara trúarbragða, þeir Móses 

og Múhammeð, líta ekki á sig sem Messías (Jongeneel, 2009). Í trúarriti gyðinga var hugtakið 

Messías fyrst skrifað. Bókstafleg þýðing þess var sá smurði en það hugtak kom frá ísraelskum 

sauðhirðum við Miðjarðarhaf til forna. Þegar sauðir hirðanna gengu um sléttur Ísraelsríkis 

klifruðu skordýr upp feldinn þeirra og inn í eyrun á sauðunum. Þar með drápust sauðirnir og 

hirðirnir byrjuðu því að smyrja haus sauðanna með olíu til þess að skordýrin kæmust ekki upp að 

eyrunum. Þar með varð sá smurði táknræn merking fyrir vernd og valdastöðu. Smurning 

einstaklings var mikilvæg athöfn. Smurðir voru mikilvægir menn eins og konungar, spámenn og 

þýddi það að guð væri að vernda mannkynið með því að setja fólk í ákveðnar stöður í 

samfélaginu. Í Nýja testamentinu er þýðingin sá útvaldi dregin fram. Þar er sagt að guð hafi sent 

sinn útvalda son, Jesú, til þess að dreifa fagnaðarerindinu og frelsa mannkynið undan allri synd. 

Þegar hann dó lést hann fyrir syndir mannkynsins og allir urðu „smurðir“. Lærisveinar hans 

dreifðu þeim boðskapi um heim allan í von um að allir yrðu kristnir (Jongeneel, 2009). Í kveri 

Liang A-fa er munurinn á himni og jörð mjög illa skilgreindur og því haldið fram að koma 

Messíasar hafi ekki verið einn atburður einhvern tíma í fortíðinni, heldur nokkuð sem eigi eftir 

að gerast oftar í framtíðinni (Twitchett, 1995, 268). 

Í Indlandi á tuttugustu öld var mikið um hreyfingar og af fólki sem var fyllt 

messíanískum  væntingum og reyndi að komast til valda. Indland var undir valdi breska 1

heimsveldisins og tók lögfræðingurinn Mahatma Gandhi leiðtogastöðu í sjálfstæðisbaráttu 

1  Þó að hugtakið eigi sér sterkan sess innan kristninnar birtist messíanismi bæði innan kristinnar 
trúar sem og innan annarra trúarbragða eða samfélaga. 
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Indverja. Hann barðist á móti nýlenduherrunum, lofaði gulli og grænum skógum þar sem hann sá 

fyrir sér „konungsveldið Rama“ og með því stéttlaust samfélag þar sem allir væru jafnir og ekki 

væri mismunað á milli þeirra sem væru hindúatrúar og þeirra sem væru það ekki. Hann sá fyrir 

sér hagsælt Indland sem myndi í framhaldi af þessu verða að þróunarríki í takt við hin vestrænu 

öfl. Gandhi var og er enn þann dag í dag álitinn af ýmsum hindúum hafa verið messíanískur 

sendiboði „hindúa guðsins Vishnu“ (Jongeneel, 2009). Búddistar trúa ekki einungis á einn búdda 

sem var til einhvern tímann í fortíðinni, heldur einnig á búdda sem er í nútíðinni og í framtíðinni. 

Trúarbragðafræðingar líta svo á að samkvæmt ýmsum kenningum í búddisma eigi næsti búdda 

að vera „sá miskunnsami“ en þegar hann birtist muni hann breyta heiminum með því að snúa 

tímanum á hvolf og hefja nýjan tíma réttlætis og velmegunar. Með því byrjar tíminn upp á nýtt 

og sjá búddistar fyrir sér að öðlast uppljómun á sama tíma (Jongeneel, 2009). 

Taiping-byltingin var raunar ekki fyrsta byltingin í Kína undir stjórn trúarlegs leiðtoga 

sem vildi bylta ríkisstjórninni. Á tíma Austur Han-veldisins undir lok 2. aldar spratt upp trúarlega 

innblásinn byltingarhópur sem kenndi sig við gular slæður sem þeir báru á höfði sínu. þegar Gulu 

vefjarhettirnir spruttu upp var þáverandi ríkisstjórn austur Han-veldisins á niðurleið. Hagkerfi 

ríkisins og stjórnsýsla víðs vegar um landið veiktust vegna tíðra flóða og fátækar 

bændafjölskyldur hófu að flýja heimili sín. Í framhaldi af því varð mikil ringulreið í samfélaginu 

og hungursneyð greip um sig víða um land. Fólk snerist gegn ríkisvaldinu og smám saman tóku 

daóískir leiðtogar stjórnina í hópi byltingamanna. Á tímum Han-veldisins höfðu áhrif 

konfúsíanískra fræða sett svip sinn á menningu ríkisins. Það hafði svo mikil áhrif á samfélagið að 

eftir fall Han-veldisins hafði konfúsíanísk hugsun orðið ein af grunnstoðum kínversks samfélags. 

Daóismi spilaði einnig sterkt hlutverk þegar kom að trúarhugsun alþýðunnar. Daóistar trúðu því 

að ákveðnir einstaklingar gætu orðið ódauðlegir. Rit daóískra hugsaða færðu fólki leiðbeiningar 

að hegðunarmynstrum og athöfnum sem fólk fór eftir til þess að geta öðlast langt líf, orðið 

ódauðlegt eða hreinlega fengið ofurkrafta. Jafnvel var notast við eitruð efni til þess að búa til 

drykki og uppskriftir af fæðu sem hjálpuðu fólki að ná markmiðum sínum. Talið er að 

byssupúður hafi verið fundið upp af daóískum prestum við slíkar tilraunir (Tanner, 2010, 153). 

Herforingjar Gulu vefjarhettanna áttu það til að lofa að lækna veika með töfraseiðum, 

þeir tóku við syndarjátningum og hvöttu fólk til þess að gefa sér pening. Sumir daóískir prestar 
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predikuðu heimsslitakenningar þar sem þeim ótrúuðu skyldi verða refsað þegar heimurinn byrjar 

að brotna niður í óstjórnandi óeirðum. Þeir trúuðu myndu hins vegar bjargast og eftir þessar 

óeirðir væru allir ótrúaðir horfnir á bak og burt og í framhaldi kæmi nýr og betri heimur. Til þess 

að krydda sögurnar notuðu daóísku prestarnir ýmsa guði og drauga í frásögnum sínum. Leiðtogar 

innan hreyfingarinnar nýttu sér örvæntingu fólksins og hvöttu fátæka bændur til uppreisna gegn 

ríkjandi stjórn á þessum tíma (Tanner, 2010, 154). 

Öll keisaraveldi kínverskrar sögu hafa þurft að þola uppreisnir. Þegar ríkisstjórn er orðin 

spillt, sinnir ekki þörfum þegna sinna og þegar náttúruhamfarir berja óvelkomnar að dyrum 

fátækra bænda rís oftar en ekki uppreisnaleiðtogi sem lofar gulli og grænum skógum ef fólk berst 

fyrir málstað hans. Oft í gegnum söguna hafa ríkisstjórnum tekist að buga slíkar uppreisnir en til 

eru dæmi þar sem slíkar byltingar ná tökum á ríkisvaldinu og setja í staðinn nýjan keisara yfir 

nýrri stjórn. Undir lok valdatíma mongólska Yuan-veldisins voru byltingar víðs vegar um ríkið, 

mikið var um náttúruhamfarir, veikindafaraldur hélt fólki í rekkjunni, hungursneyð var mikil og 

ofan á það reyndi ríkisstjórn Yuan-veldisins að laga halla hagkerfisins með því að bæta skatt 

ofan á alþýðuna. Úr þeim aðstæðum spruttu upp trúarleiðtogar sem boðuðu ýmsar 

heimsslitakenningar. Búddískir trúarleiðtogar hreyfingarinnar sem kenndi sig við hvíta 

lótusblómið spruttu upp og boðuðu komu „búdda framtíðarinnar“ (Maitreya Buddha) sem koma 

myndi á frið á jörðu. Hvítlótusar-hersveitir klæddust rauðum hettum líkt og gulvefjarhettirnir 

sem byltu gegn Han-veldinu þrettán hundruð árum áður. Þeir komu saman og börðust gegn 

hinum ýmsu hersveitum til þess að undirbúa komu búdda framtíðarinnar (Tanner, 2010, 270).  

Þegar maður að nafni Zhu Yuanzhang 朱元璋 var ungur höfðu báðir foreldrar hans dáið 

vegna hungursneyðar. Þetta var sá tími þegar Yuan-veldið var við það að hrynja og mikill 

matarskortur olli gríðarlegum dauðsföllum. Hann gerðist munkur og gekk í klaustur en brátt 

hafði allur maturinn í klaustrinu klárast þannig að munkarnir þurftu allir að hverfa út á göturnar 

og gerast betlarar. Smátt og smátt hrundi ríkið og byltingarhópar eins og rauðvefjarhettirnir 

fengu meiri völd meðal fólks. Rauðvefjarhettirnir voru trúarhópur sem boðaði blöndu kenninga 

daóisma, heimsslitakenninga búddista um komu búdda framtíðarinnar og maníkeískum 

hugmyndum um prins ljóssins sem átti að sigra mátt myrkursins. Eftir að Zhu Yuanzhang hafði 

verið betlari um nokkra stund gekk hann í lið við rauðvefjarhettina, sannaði sig sem mikill 
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stríðsmaður og fékk stöðu sem leiðtogi í hópnum. Seinna átti hann eftir að verða fyrsti keisari 

Ming-veldisins og varð arfleið þessa manns lifandi sönnun þess að trúarleiðtogar gæti bylt heilu 

heimsveldi og sett á stofn nýtt keisaradæmi með nýjum keisara í valdastóli drekans (Tanner, 

2010, 283). 

 

3. Upphaf hreyfingar 

 

Innihald kversins sem Liang A-fa setti saman er mjög óskipulagt og að miklu leyti ritað á 

alþýðumáli en ekki sígildu kínversku ritmáli sem gerir það auðveldara til lesturs. Áhersla er lögð 

á postulabréfin en dregið er úr megináherslum Gamla testamentisins, sköpunarsögunnar og er 

guðspjöllunum fjórum sleppt. Mikið er lagt upp úr orðinu Jehóva en hlutverk Jesú er næstum 

hunsað algerlega. Efni Biblíunnar eins og við þekkjum hana í dag er ekki kynnt í réttri röð þar 

sem tímaröð Gamla og Nýja testamentisins fylgja ekki meginhefðum fagnaðarerindisins með 

Jesú í aðalhlutverki. Kverið fjallar mest um almætti guðs og það val sem fólk hefur um að annað 

hvort frelsast í kristni eða glatast í helvíti. Hægt er að finna pólitískan áróður þar sem tekið er 

fram hvað kínverskt samfélag er nær sjálfstortímingu út af siðferðilegum glundroða (Twitchett, 

1995, 268). Árið 1837 reyndi hinn 23 ára gamli Hong Xiuquan enn einu sinni við 

embættismannaprófið. Hann náði ekki prófinu og féll í kjölfarið í djúpt þunglyndi, varð örmagna 

og átti jafnvel við geðheilsuvanda að stríða. Eftir að vera borinn heim í vagni sínum gat hann 

ekki horfst í augu við fjölskyldu sína vegna þess að honum fannst hann einskis virði í augum 

þeirra. Skömmin dró hann í rekkjuna þar sem hann lá dögum saman. Á meðan hann lá dreymdi 

honum að hann hefði stigið upp til himna (Twitchett, 1995, 268). Draumurinn sem hann dreymdi 

eins og haft er eftir Hong sjálfum var á þessa leið: 
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Í himnaríki fékk ég ný líffæri og með því hafði ég hreinsast og endurfæðst. 

Gullskeggjaður maður sem greinilega bjó yfir mikilli visku rétti mér konunglegan borða 

og sverð. Hann sagði mér að með sverði þessu skyldi ég eyða djöflum jarðar, hreinsa alla 

synd og koma á friði á jörðu með hinni sönnu visku. Ég fór og gerði eins og mér var sagt. 

Fylltur visku, æðsta réttlæti og endalausum krafti fór ég um heima og geima og slátraði 

þeim djöflum sem á vegi mínum voru. Með mér fylgdi miðaldra maður sem var mér sem 

bróðir í þessu stríði sem við háðum í sameiningu (Twitchett, 1995, 268). 

 

Þegar Hong vaknaði frá þessum draumi læknaðist hann af þunglyndinu. Hann fann aftur 

tengingu við hið daglega líf og hætti að vorkenna sjálfum sér. Hann lifði hefbundnu lífi í sex ár 

og byrjaði að kenna þar til hann reyndi aftur við embættismannaprófin. Í fjórða skiptið féll hann 

og í stað þess að beina reiðinni að sjálfum sér var hann reiður út í kerfið sem hann taldi hafa 

komið svona illa fram við sig. Hann sneri heim staðráðinn í því að reyna aldrei aftur við prófin. 

Stuttu eftir heimkomu rakst hann á rykfellda skruddu í skápnum sínum sem hann kannaðist ekki 

við. Hann tók hana niður og fór að lesa. Skruddan sem hann rakst á var kverið sem Liang A-fa 

hafði skrifað. Í kverinu er t.d. hægt að lesa söguna um Nóa og flóðið mikla (da hong 大洪). Hong 

þýðir flóð á kínversku og er það einmitt ættarnafn Hong Xiuquan. Þegar litið er í kverið kemur 

nafn hans þannig mjög skýrt fram og undir því stendur að flóð hafi eytt öllu því sem lifði og með 

því allri synd á Jörðu. Guð sem skapað hafði allt á Jörðinni hafði séð til þess að þessi eyðilegging 

ætti sér stað. Nói var eini eftirlifandi maðurinn ásamt fjölskyldu sinni vegna þess að hann lifði 

ekki í synd (Spence, 1997). Við þennan lestur hefur Hong líklegast tengt við textann því að eftir 

lesturinn á kverinu skildi hann draum sinn betur en bara einhverja fantasíu sem hann hafði 

dreymt sex árum áður. Draumurinn sem hann mundi svo skýrt eftir, ásamt textanum í kverinu, 

útvegaði honum það samhengi sem hann þurfti til þess að skilja tilgang sinn á jörðinni. Hann 

taldi sig eiga messíanískt verkefni sem var útnefnt honum beint frá guði. Eftir að hafa lesið 

textann áttaði hann sig á því að gullskeggjaði maðurinn úr draumnum var faðir hans, guð 

almáttugur og miðaldra maðurinn sem barðist við hlið hans væri eldri bróðir hans, eða Jesús 

(Spence, 1997). 
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Á þessum tíma í lífi Hong Xiuquan hefur hann byrjað að líta svo á að hann hafi átt 

messíanískt verkefni líkt og Jesú. Jesú sá til þess að deyja fyrir syndir manna. Hong fékk það 

verkefni að drepa þá sem syndguðu, losa heiminn við djöfla sem voru mansjú stjórn 

Qing-veldisins og koma í stað á keisaraveldi þar sem nýr keisari stjórni ríkinu frá hásæti drekans 

í Peking 北京. Hong tók þar með kristna trú og byrjaði að predika trú sína. Sá sem hann náði 

fyrst til var frændi hans, Li Jinfang 李金纺. Þeir lásu saman kverið og reyndu að komast að því 

hvernig eigi að skíra í nafni guðs en ekki var hægt að lesa um skírn Jesú og skírn annarra vegna 

þess að Þegar Liang A-fa skrifaði kverið hafði hann að mestu sleppt guðspjöllunum þar sem um 

þetta er fjallað. Þeir púsla saman þeim leiðbeiningunum sem þeir finna og skíra hvorn annan. 

Liang skrifaði í kveri sínu: Einungis þeir sem skírðir eru í nafni Drottins lifa að eilífu á meðan 

þeir sem hafna Jesú þurfa að þola óstöðvandi þjáningu helvítis (Spence, 1997). 

Þeir skvetta vatni yfir höfuð hvors annars og biðja til guðs. Þeir lofa að fylgja boðorðum 

hans, forðast öll sambönd við djöfla, hafna skurðgoðum og allri illsku. Hong, gagntekinn af 

hamingju, skrifar sitt fyrsta kristna ljóð og sparar ekki lofgjörðina til síns nýja guðs: 

 

Svo sannarlega þyrpist synd okkar að himnum; 
Gott er að vita til þess að Jesú beri hana í okkar stað. 
Hættir erum við að tilbiðja djöflana, 
Því nú tilbiðjum við hinn eina sanna guð og ræktum hjörtu okkar þar með (Spence, 
1997).  
 

Frændurnir ræða saman um drauminn sem Hong dreymdi sex árum áður og tengja hann 

við textann í kverinu sem Liang A-fa setti saman. Fylltir innblæstri og í táknrænum gjörningi 

fara þeir saman til járnsmiðs og láta hann smíða tvö glæný tvíeggjuð fimm kílóa þung sverð sem 

báru táknin 斩妖剑 sem þýðir djöfla-slátrunarsverð. Saman yrkja þeir ljóð í sameiningu, þeir 

segja: 

 

Með föstum tökum utan um sverðin færum við frið til fjallanna og dalanna þar á milli, 
Allir innan hafanna fjögurra verða að einni fjölskyldu, sameinuð í gleði, 
Tígurinn öskrar og drekarnir kalla, með því fyllist jörðin af ljósi. 
Mikilfengleg verður gleðin á meðan friðurinn fær að ríkja (Spence, 1997). 
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Fyrst taldi fólkið í þorpinu að Hong væri genginn af göflunum en þegar vörður var fenginn til að 

gæta hans fékk Hong vörðinn til þess að taka trú sína. Hong varð áfjáður í að deila trúnni og 

gerði það af miklum eldmóði. Hann kom vel fyrir sig orði, átti auðvelt með að sannfæra fólk og 

koma því á sitt band. Þrátt fyrir þann táknræna gjörning sem Hong gerði með frænda sínum Li 

Jinfang, kemur hann ekki mikið við sögu frá og með þeim degi. Hong átti tvo ættingja sem 

hlustuðu á hann mjög náið. Þeir Hong Rengan 洪仁玕 og Feng Yunshan 冯云山 höfðu eins og 

Hong Xiuquan hætt við að reyna að ná embættismannaprófunum og byrjuðu þess í stað að kenna. 

Árið 1843 taka þeir kristna trú og Hong Xiuquan stýrir skírninni. Þeir fara inn í skólann þar sem 

Hong kennir og framkvæma stutta athöfn. Þar á eftir stökkva þeir í á sem er við hliðina á 

skólanum og frá þeim degi eiga þeir tveir eftir að vera helsti stuðningur Hong Xiuquan í gegnum 

sögu Taiping-byltingarinnar. Saman byrjuðu þeir að predika í þeim þorpum sem þeir bjuggu í. 

Hægt og rólega byrjaði fólk að trúa. Fólk á ferðalagi sem átti leið framhjá þorpunum þar sem þeir 

predikuðu varð yfir sig hrifið af trúnni og átti það til að taka hana með sér heim til sín og deila 

fagnaðarerindinu með sínu heimafólki. Þannig dreifðist boðskapurinn áleiðis um sveitir Guangxi 

héraðs til bænda og annarra manna (Spence, 1997). 

Konfúsíus og áhrif kenninga hans var eitt af því sem Hong vildi eyða úr samfélaginu. 

Hann hafði frá blautu barnsbeini lesið um konfúsíanisma, ritgerðir og athugasemdir 

fylgdarmanna hans. Þeir ætluðu að eyða öllum ummerkjum áhrifanna og einhvers staðar þurftu 

þeir að byrja og hví ekki þar sem þeir athöfnuðu sig daglega? Hong Xiuquan og frændur hans 

byrjuðu að eyðileggja töflur og altari sem voru til heiðurs Konfúsíusi og öðrum dýrlingum sem 

fólk bað til. Fyrst fóru þeir í þá skóla þar sem þeir störfuðu og eyðilögðu töflur sem voru 

tileinkaðar minningunni um Konfúsíus. Þessi skemmdarverk gegn minningartöflum hans ollu því 

að þeir misstu vinnuna sem kennarar (Spence, 1997). Þetta reyndist mjög slæm staða því að 

fátækt og atvinnuleysi var mikið á þessu svæði. Við þetta höfðu Hong og frændur hans hins 

vegar styrkst enn frekar í trú sinni og ákváðu að halda út í sveitirnar til að boða hana. Hong 

Rengan var hótað barsmíðum af hönd fjölskyldu sinnar ef hann skyldi fara og ákvað því að vera 

eftir. Árið 1844 halda Feng Yunshan og Hong Xiuquan af stað í þeim tilgangi, eins og Hong 

orðaði það, „ferðast um heiminn og kenna öllu mannfólki lexíu iðrunar“ (Twitchett, 1995, 269). 
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Hong var fylltur innblæstri á þessum tíma. Hann hafði fólk með sér sem hlustaði á hann og var 

þetta líklega sá tími sem hann fann fyrst fyrir leiðtogaköllun. Ekki er víst hvort hann hafi verið 

með á hreinu hvað hann ætlaði sér enda var hugmyndin um byltingu ekki komin hjá honum á 

þessum tíma.  Þeir frændur halda til suðurhluta Guangxi-héraðs og setjast að hjá Hakka ættfólki. 

Hong og Feng predika daglega, fá fólk til þess að taka við trúnni og reyna að skíra sem flesta. 

Fjármagn þeirra var af skornum skammti og Hong fannst hann vera orðinn óþarflega mikil byrði 

fyrir gestgjafa sína. Hong ákvað því að búa ekki lengur hjá þessu fólki og fór aftur heim. Feng 

Yunshan ákvað að halda lengra og fékk tækifæri til þess að setjast að annars staðar með öðru 

Hakka fólki í Zijing fjalli 紫荆山. Feng hélt sig þar í nokkur ár og árið 1850 hafði hann þegar 

fengið marga úr sveitum Guangxi til þess að taka við trúnni og byrja að predika meðal síns eigin 

fólks (Twitchett, 1995, 270). 

Við heimkomu fann Hong Xiuquan hversu fljótt orðspor hans hafði flogið um sveitirnar. 

Það var litið á hann sem víðförulan mann og þeir sem áður litu hann hornauga söfnuðust saman í 

kringum hann og hlustuðu á orð hans. Skömmu síðar eftir heimkomu þegar Hong Xiuquan hafði 

komið sér vel fyrir og byrjað að kenna fékk hann boð um að fara til Guangzhou til að hitta séra 

Issachar Jacox Roberts sem hafði komið sér fyrir þar til þess að boða lútersk-kristna trú. Hann 

hélt til Guangzhou ásamt Hong Rengan til þess að hitta prestinn. Þetta var í fyrsta skipti sem þeir 

frændur stigu inn í kristna kapellu og lásu Gutzlaff þýðingu Biblíunnar sem innhélt bæði Gamla 2

og Nýja testamentið (Twitchett, 1995, 270). 

Eftir heimsóknina snéri Hong Xiuquan ekki heim til sín heldur ferðaðist hann til Zijing 

fjalls þar sem Feng Yunshan hafði sett á stofn „Samfélag trúaðra“ (baishangdi hui 拜上帝会). 

Feng Yunshan hafði ótrúlega hæfileika til þess að skipuleggja hópa, fundi og koma fólki af ólíku 

þjóðerni friðsamlega saman. Þar sem hann starfaði í suður-Guangxi voru samfélög gríðarlega 

hervædd (Twitchett, 1995, 270). Qing-veldið á þessum tíma hafði veikst vegna ópíumstríðsins 

árið 1839 þar sem Bretar stóðu uppi sem sigurvegarar og mikið var um sjóræningja sem sigldu 

eftir ám inn í sveitirnar vegna mikillar gæslu á vegum erlendra kaupmanna úti á höfum. Þaðan 

kom mikil skipulögð glæpastarfsemi og þeir sem þurftu að þola ránin og barsmíðarnar voru bæði 

2   Karl Gutzlaff var þýskur mótmælendatrúboði sem ferðaðist um Qing-veldið og dreifði biblíum þýddar yfir á kínversku. Hann talaði mjög góða kínversku og 

var hæfur tungumálamaður. Hann gerði kínverska þýðingu á biblíunni (Spence, 1994). 
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fátækir bændur og jarðeigendur í kring (Spence, 1999, 168). Það var mikilvægt fyrir 

nágrannaþorp að standa saman og berjast á móti. Hakka fólkið var fámennt og átti stundum í 

átökum við aðrar minnihlutaþjóðir Guangxi-héraðs. Flest Hakka fólkið hafði ekki réttu 

samböndin (guanxi 关系) við landeigendur á svæðunum sem var gríðarlega mikilvægt að hafa til 

þess að geta ráðið til sín þjálfaða hermenn. Hakka fólkið var sífellt á ferðalagi á þessum stað 

vegna þessara átaka en erfitt var að verjast hættum á ferðalagi. En minnihlutaþjóðin átti sér 

sameiginlegt tungumál sem gerði þeim kleift að manna stóran herafla á stuttum tíma þegar þess 

þurfti. Sameining hópa var eina leiðin fyrir Hakka fólkið til þess að halda sér öruggu og Feng 

Yunshan sá tækifæri í því (Twitchett, 1995, 270). 

 

4. Ríki hins himneska friðar 太平天国 

 

Hátt í 90% Kínverja tilheyra Han-þjóðinni (hanzu 汉族). Það er hópur fólks sem kennir sig við 

Han-Kínverja og kemur nafnið frá Han-veldinu 汉朝. Í gegnum sögu Kína hefur keisari af 

Han-þjóðinni yfirleitt setið í hásæti drekans og þaðan stýrt ríki sínu frá höfuðborg sinni. Það 

hefur þó ekki alltaf verið raunin því t.d. á tímum Yuan-veldisins 元朝 höfðu keisarar af 

mongólskum ættum ráðið ríkjum. Uppreisnarmenn rauðvefjarhettanna settu síðan á stofn 

Ming-veldið 明朝 sem tók við af Yuan-veldinu og réðu þá keisarar af Han-þjóðinni í síðasta 

skiptið þar til árið 1644. Það var þegar Mansjú-menn nýttu sér stjórnarástand innan 

Ming-veldisins sem einkenndist af valdabaráttu geldinga, uppreisna og spillingar innan 

hirðarinnar. Mansjú-hersveitir tóku völdin og settu á stofn Qing-veldið (Gamer, 2012). 

Ríkisstjórn Qing-veldisins 清朝 var af Mansjú-minnihlutaþjóðinni (manzu 满族). Mansjú-fólkið 

kom frá norðaustur Kína, eða þar sem Jilin 吉林 og Heilongjiang 黑龙江 héröð eru staðsett í 

dag. Þetta var minnihlutaþjóð sem var þekkt fyrir að stunda mikla hestamennsku, veiði og fyrir 

sitt eigið tungumál sem hægt er að sjá á veggjum forboðnu borgarinnar í Beijing 北京 við hlið 

kínverskunnar (Spence, 1999, 26). Stærstu minnihlutaþjóðirnar í Guangxi-héraði á tímum 

Qing-veldisins voru Zhuang 壮族, Miao 苗族 og Yao 瑶族. Þessir hópar höfðu eigið tungumál, 

trúarbrögð og hefðir sem meirihluti Qing-veldisins vissi ekki einu sinni af. Konfúsíanísk 
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heimspeki hafði gríðarleg áhrif á menningu Han-þjóðarinnar en ekki eins mikið á 

minnihlutaþjóðir í suðri (Gamer, 2012). Bændur, kaupmenn og minnihlutaþjóðir Qing-veldisins í 

Guangxi héraði lifðu í mikilli fátækt. 

Qing-ríkisstjórnin hafði ekki verið vinsæl á meðal minnihlutaþjóða í Guangxi og hægt er 

að rekja ástæðu óvinsælda Mansjú-manna í Guangxi langt aftur til þess tíma sem Yongzheng 雍

正 keisari stýrði Qing-veldinu frá 1723 til 1735. Yongzheng lagði áherslu á sameiginlega 

hugmyndafræði ríkisins og sá til þess að áhrif Mansjú-manna náðu frá höfuðborg ríkisins í 

Beijing alla leið suður til Guangxi héraðs. Hann taldi Qing-veldið vera fjölþjóðlegt samfélag og 

vildi að allar minnihlutaþjóðir lúti keisaranum. Yongzheng réð mann að nafni Ouertai 鄂尔泰 til 

þess að gegna hlutverki héraðsstjóra Guangxi. Ouertai barðist gegn höfðingjum Miao 

minnihlutaþjóðarinnar og innlimaði land þeirra inn í Qing-veldið. Héraðsstjórnin notaði þetta 

landsvæði svo til þess að grafa upp silfur og koparnámur og skyldaði mannauðinn sem fannst 

innan þessara minnihlutaþjóða til þess að verka þessar námur (Spence, 1999, 88). Konfúsíanismi 

sem var leiðandi stjórnmálahugsun á þessum tíma hafði ekki haft mikil áhrif á minnihlutaþjóðir 

Guangxi héraðs. Þegar ráðamenn reyndu að þvinga þeirri heimspeki, menningu og 

stjórnmálaháttum að fólkinu í suður Qing-veldinu tók fólk því eins og árás á eigin 

menningarhætti (Spence, 1999, 88).  

Þegar Mansjú-hersveitir tóku yfir og settu á stofn eigið keisaradæmi gættu þær sín að 

halda venjum og siðum fyrri keisaradæma sumsé konfúsíanisma. Þeir höfðu lært af Mongólum 

sem fengu alla þjóðina upp á móti sér með því að kúga hana. Mansjúar tryggðu völd sín og drógu 

úr líkunum á andstöðu Han-þjóðarinnar með því að breyta ekki embættismannaprófunum of 

mikið og hafa ekki einungis menn af Mansjú-þjóðinni innan hirðinnar. Ráðnir voru jafn margir 

embættismenn af Han-þjóðinni og af Mansjú en síðasta ákvörðunarvaldið lá alltaf hjá 

keisaranum sem var af Mansjú-minnihlutaþjóðinni. Til að byrja með líkaði mörgum af 

Han-þjóðinni vel við keisarastjórn Qing-veldisins og þegar valdameiri landeigendur sáu enga 

ógnun við stöðu sína hófu þeir að styðja baki við Qing-veldið. Bændur og sá lýður sem átti ekki 

neitt innan Qing-veldisins hafði lítil sem engin völd og fylgdi því með flæðinu þar til fátæktin 

byrjaði að draga alþýðuna í gröfina (Ragnar Baldursson, 1985, 16).  
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Qing-ríkisstjórnin sem sjálf var talin útlend af Han-Kínverjum hafði tapað ópíumstríði gegn 

Bretum árið 1842 og í kjölfarið þurft að gefa þeim meiri völd í landinu. Han-Kínverjar höfðu 

verið undir stjórn Mansjú-keisarastjórn Qing-veldisins síðan árið 1644 og undir valdatíð 

Qianlong keisara 乾隆 á átjándu öld var veldið upp á sitt besta. Þrátt fyrir það gerðu 

embættismenn ríkisins sér grein fyrir þeim vandamálum sem þyrfti að taka á fyrir dauða 

keisarans árið 1799. Bæði voru þetta vandamál innanlands og utanlands sem versnuðu eftir því 

sem leið á öldina. Eftir sigur Breta í ópíumstríðinu fengu þeir aðgang að betra viðskiptaumhverfi 

í landinu. Ástæðan fyrir því tapi er að mestu vegna innanlandsvandamála eins og mikillar 

fólksfjölgunar sem reyndi á þjóðarbúið, silfurskort, ópíumfíkn í samfélaginu og eftirköst byltingu 

hvítlótusarmanna 1794-1804. Qing-hersveitir náðu að sigra hvítlótusar-herliða en með miklum 

kostnaði af höndum Mansjú-herliða Qing-veldisins (Spence, 1999, 145). Eftir ópíumstríðið þegar 

Hong Xiuquan og Feng Yunshan komu til sögunnar höfðu þeir með sér heimspeki sem fékk fólk 

til þess að trúa því að hægt væri að sigra Qing-veldið og „Mansjú djöflana“ eins og Hong nefndi 

þá oft. 

 

5. Guðfræði hreyfingarinnar 

 

Feng Yunshan sameinaði fólk frá ýmsum þorpum Guangxi héraðs í Samfélag trúaðra 

(baishangdihui 拜上帝会). Sameining þessi átti að sjá til þess að þorpin skyldu verja hvert annað 

ef til átaka kæmi. Höfuðstöðvar samfélagsins þar sem leiðtogar áttu sér griðastað var í Zijing 

fjalli (Twitchett, 1995, 270). Þetta var trúarhópur sem kom saman og tilbað tegund af kristinni 

trú sem einkenndist af blöndu kenninga Hong Xiuquan um kristni Biblíunnar, kínverskra 

goðsagna ásamt menningu þeirra, drauma sinna og kversins sem Liang A-fa setti saman. Það sem 

var einstakt við þessar kenningar var að Hong taldi sig vera sonur hins abrahamíska guðs og 

yngri bróðir Jesú. Eins og Kilcourse bendir á voru þessar kenningablöndur hans það þekktasta 

við Taiping-byltinguna. Samtímamenn Hong, þá séstaklega trúboðar, töldu kenningar hans vera 

furðulegar. Jafnframt fannst þeim forvitnilegt að Hong hafi talið sig vera sonur guðs og á sama 

tíma fannst þeim það ógn gegn þeim lúterska rétttrúnaði sem þeir boðuðu sjálfir. Hong taldi sig 
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eiga messíanískt verkefni til að losa heiminn undan djöflunum sem gengu um frjálsir og eitruðu 

hug og hjörtu allra kínverskra þegna Qing-veldisins (Kilcourse, 2014). 

Útrýming djöflanna fór ekki í taugarnar á trúboðunum sem hægt og rólega reyndu að átta 

sig á þessari skrýtnu túlkun heldur voru það þær heimsskoðanir Hong að hann væri jafningi Jesú 

sem fóru einkum fyrir brjóstið á þeim. Sú heimsskoðun vinnur gegn rétttrúnaði kirkjunnar um 

hina heilögu þrenningu en í kristinni trú er talið að Jesú, guð almáttugur á himni og heilagur andi 

sé sama fyrirbærið og kallast það hin heilaga þrenning (Kilcourse, 2014). Trúboðar sem birtu 

skýrslur með skilgreiningum sínum á kenningum Hongs voru sammála því að sú trú sem Hong 

boðaði var ekki evangelísk-lútersk kristni líkt og þeir boðuðu sjálfir. Trúboðinn Joseph Edkins 

útskýrði í skýrslum sínum að Taiping-liðar trúðu því að hvorki Hong né Jesú væru guðdómlegar 

verur. Í staðinn trúðu Taiping-liðar því að faðir bræðranna, guð almáttugur, væri kjarni trúarinnar 

og eina guðdómlega veran. Hong taldi sig vera náttúrulegur sonur guðs en áleit hvorki sig né 

Jesú vera heilaga veru. Samkvæmt Taiping ritum skapaði Himneski faðirinn á himni (shangdi上

帝) heiminn allan, hann var almáttugur, alvitur og stjórnaði öllu því sem átti sér stað í náttúrunni. 

Í bók sinni, „Bók reglna og og skipana himins“ (Tianming zhaozhi shu 天命招指书) sem kom út 

árið 1852, lagði Hong áherslu á þessa heimspeki (Kilcourse, 2014). Í þessum ritum kom það 

skýrt fram að Hong taldi hvorki sig né Jesú vera heilaga veru. Það er einungis minnst á hinn 

heilaga föður og síðan syni hans tvo, þá Jesú og Hong. Í athugasemdum Hongs við Nýja 

testamentið bendir hann á að þeir bræður, Jesú, Hong ásamt austur konunginum Yang Xiuqing 

hefðu verið sérstaklega skapaðir af hinum himneska föður (tianfu 天父) og hinni himnesku 

móður (tianmu 天母). Hong skrifaði: “Eldri bróðir minn, ég og austur konungurinn fæddumst úr 

maga hinnar himnesku móður, áður en himneski faðirinn skapaði himinn og „jörðu“ (Kilcourse, 

2014). 

Eins og hann bendir á getum við staðfest það að hann hafi í raun trúað því að hann væri 

náttúrulegur sonur guðs og að hann og bróðir hans hafi fæðst úr skauti hinnar himnesku móður. 

Hong bendir einnig á að hann væri ekki að reyna að setja sig eða bróður sinn í sömu heilögu 

stöðu og hinn heilaga föður heldur væri hann að benda á að þeir væru greinilega ofar öllu 

mannfólki á jörðu en neðar en faðirinn á himni. Þar með telur hann guð hina einu heilögu veru 

(Kilcourse, 2014). Á kínversku er notað orðið shangdi 上帝 fyrir þýðingu á orðinu guð. Shang 
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þýðir „hið æðsta“ og di þýðir leiðtogi eða keisari. Hong hélt því fram að einungis hinn himneski 

faðir gæti borið nafnið di 帝 en keisari Qing-veldisins var kallaður huangdi 皇帝 sem þýðir „sá 

sem leiðir“ eða einfadlega „keisari“. Vegna þess að þeir báru sama nafn taldi Hong að keisari 

Qing-veldisins hefði rænt valdi himneska föðursins og væri það hlutverk hans að færa valdið 

aftur til föður síns. Hong bar þessa hugsun lengra og þegar hann setti á stofn Ríki hins himneska 

friðar 1851 bað hann þegna sína að kalla sig zhu 主 sem þýðir „herra“, en með því vildi hann 

skýra fyrir öllum að hann væri ekki heilagur og gæti hinn himneski faðir aðeins borið nafnið di 

帝. Hann sagði jafnframt að Jesú, eins og hann sjálfur, gæti einungis verið kallaður zhu 主. 

Áfram hélt hann: „Enginn lifandi maður á jörðinni er samt hærra settur en Jesú en hann er ekki 

heilagur og því er óþarfi að móðga guð almáttugan og setja þá í sömu hillu“ (Kilcourse, 2014). 

Kenningar Hong Xiuquan voru ekki einungis blanda af þeim ofsjónum sem hann fékk og 

skýringum hans úr Biblíunni. Einnig var hægt að finna smjörþef af fornri kínverskri 

trúarbragðamenningu og þar sem Hong hafði lært konfúsíanísk fræði frá bernsku fannst honum 

erfitt að losna undan áhrifum þeirra fullkomlega. Það messíaníska verkefni sem Hong fékk frá 

guði var að eyða öllum djöflum jarðar og endurheimta stöðu hins kínverska guðs meðal þegna 

Qing-veldisins (Kilcourse, 2014). 

Á tímum Zhou-veldisins 周朝 var reynt að skilgreina ástæður fyrir breytingum í 

þjóðfélaginu og í landinu vegna stríða, stjórnmála eða náttúruhamfara. Litið var í 

Breytingaritningu (Yijing 易经), eins fimm höfuðrita kínverskrar menningar. Í þessari bók er 

fjallað um heiminn sem er stöðugt að breytast dag eftir dag. Vegna þessara breytinga er fólk 

hvatt til þess að aðlaga líf sitt að þeim breytingum og nota ákveðnar spádómsleiðir til þess að 

vita hvaða ákvörðun sé best að taka í sérhverjum kringumstæðum. Umboð himinsins (tianming 

天命) er hugtak sem notað var af ráðamönnum Zhou-veldisins til þess að réttlæta valdatöku sína 

yfir Shang-veldinu 商朝. Hugtakið tengist þeirri hugsun um stöðuga breytingu og á það sinn 

upphafsstað í goðsögn frá Shang-veldinu. Goðsögnin snýst um di 帝, dularfullan guð sem setur 

af stað náttúruhamfarir eða sendir óvinahersveitir ef ráðamenn veldisins við stjórn stendur sig illa 

við stjórn ríkisins. Uppreisnarmennirnir sem settu á stofn Zhou-veldið blönduðu hugmyndinni 

um di og þeirra eigin trúarbrögðum um tian 天  þegar þeir tóku yfir ríkið. Þeir héldu því fram að 

seinasti keisari Shang-veldisins hafði orðið illur, spilltur og þar með hafði di og tian fjarlægt 
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umboð himinsins af honum og lagt það í hendur valdamanna Zhou-veldisins (Tanner, 2010, 59). 

Hong Xiuquan hélt því fram að Qing veldið hefði tapað umboði himins og að hann hafi fengið 

það í hendurnar frá guði á himni. Kjarni þeirra trúarbragða sem Taiping-liðar iðkuðu kom frá 

þessari fornu kínversku trú um di og þaðan kemur sú kínverska þjóðernishyggja þeirra sem þeir 

mynduðu meðal hersveita sinna (Reilly, 2004). Til þess að bjarga kínversku þjóðinni þurftu 

hersveitir Taiping-manna að eyða þeim djöflum sem réðu yfir ríkinu og endurheimta það glæsta 

ríki guðs sem áður var og hét með Hong Xiuquan, son guðs, á valdastóli (Kilcourse, 2014).  

Hin himneska stigveldisuppbygging sem var sett fram af Hong Xiuquan kom að mestu 

leyti út frá speki Konfúsíusar sem hann hafði lesið frá blautu barnsbeini. Hann taldi guð 

almáttugan vera efstan á valdapýramída heimsins og taldi Jesú vera þar á eftir. Eftir Jesú kom 

hann sjálfur og svo loks restin af þjóðfélaginu, faðir, eldri bróðir, yngri bróðir og loks vinur á 

móti vin. Konfúsíus kallar þetta stigveldi „samböndin fimm“ (wulun 五伦): 

 

1. Konungsfólk og embættismenn störfuðu í þágu ríkisins. 
2. Synir virtu feður sína. 
3. Yngri bróðir virti eldri bræður sína. 
4. Eiginkonur hlýddu eiginmönnum sínum. 
5. Vinir væru hliðhollir hver öðrum (Kilcourse, 2014). 

 

Þetta kerfi hvatti til skipulag samfélagsins sem byggði út frá aldri og kyni. Vegna þess að Hong 

skilgreinir sjálfan sig sem son guðs og yngri bróður Jesú er hann skyldugur til þess að sinna 

skyldum sínum sem bæði yngri bróðir og sonur föður síns. Hong leit á guð sem miklvægasta lið 

samfélagsins og topp tilverunnar. Með því að segja að Jesú væri eldri bróðir sinn sagði hann 

jafnframt að hann væri yfir sig hafinn. Jesú var líka yfir öllum þeim óheilögu hafinn en hann var 

einnig óheilagur. Jesú var því ofar Hong vegna þess að Hong var yngri bróðir Jesú (Kilcourse, 

2014).  

Í Nýja testamentinu er hægt að finna texta þar sem Jesú er spurður að því hvert 

mikilvægasta boðorðið sé. Hann segir að mikilvægasta boðorðið sé að guð sé hinn eini sanni guð 

og að ekki megi hafa aðra guði en hann. Hong notaði þennan texta til þess að færa rök fyrir máli 

sínu er hann taldi Jesú óheilagan. Jesú segir sjálfur í Nýja testamentinu að það sé aðeins einn 

guð. Þetta styrkir þá ályktun Hongs að Jesú hafi verið óheilagur og guð sé eina heilaga veran á 
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Jörðu. Eins og Kilcourse bendir á voru þessi trúarbrögð ekki einungis eitthvað sem Hong datt í 

hug eftir drauminn sinn árum áður, heldur voru þau blanda af fornum kínverskum textum og 

Biblíutextum lúthersk kristin trúaðra.  

 

6. Horft til norðurs 

 

Árið 1847 þegar Hong Xiuquan kom til Zijing fjalls frá Guangdong með Biblíu í annarri 

hendinni og varð vitni að allri þeirri vinnu sem Feng hafði lagt í skipulag samfélags trúaðra 

fannst honum hann styrkjast í trúnni og hóf í framhaldi að predika með pólitísku ívafi (Twitchett, 

1995, 271). Hong átti það til að tala meira um Mansjú-djöflana og styrkja stöðu sína innan 

samfélagsins sem trúarleiðtogi. Hann ýtti undir hræðslu fólks og fékk það til þess að fyrirlíta 

Mansjú-stjórn Qing-veldisins meir en það gerði. Stuttu eftir komu Hong Xiuquan varð Feng 

Yunshan handtekinn fyrir uppreisnaráróður gegn Qing-veldinu. Feng var fluttur til Guangdong 

héraðs þar sem hann beið þess að verða dæmdur fyrir brot sín af yfirlandsstjóra héraðsins. Feng 

Yunshan ver málstað sinn og fær fjárhagsaðstoð frá fjölskyldum innan samfélags trúaðra til þess 

að greiða þá sekt sem hann var dæmdur til að greiða. Sjö mánuðum síðar snúa þeir Hong og 

Feng aftur til Zijing fjalls (Spence, 1997). 

Fjarvera Feng Yunshan og Hong Xiuquan á þessum tíma hafði gríðarleg áhrif á samfélag 

trúaðra. Þegar þeir fóru var samfélagið ennþá á því þroskaskeiði þar sem það þurfti ekki mikið að 

gerast til þess að eitthvað fari úrskeiðis. Í fjarveru leiðtoganna eignaðist samfélagið nýja leiðtoga 

sem einnig fengu sýnir og gátu átt í sambandi við bæði föður og bróður Hong Xiuquan á himni. 

Sá valdamesti var Yang Xiuqing 杨秀清. Hann var ólæs og vann áður við að brenna kol en í 

fjarveru Hong varð hann að metnaðargjörnum harðstjóra sem hafði tekið yfir stjórn nokkurra 

þorpa innan samfélags trúaðra. Xiao Chaogui 萧朝贵 var fátækur bóndi en varð síðan 

undirliðsforingi Yang. Einnig voru þeir Wei Changhui 韦昌辉 og Shi Dakai 石达开 áhrifamiklir 

en þeir komu báðir frá ríkari fjölskyldum. Yang og Xiao vildu meina að Jesú og guð almáttugur 

gætu talað í gegn um þá (Spence, 1997). Líkt og Hong Xiuquan hafði völd vegna þess að hann 

gat átt í beinum samskiptum við skaparann þá voru völd þeirra tryggð vegna þess að þeir gátu 
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það líka. Samfélag trúaðra var upprunalega byggt á þeim sýnum sem Hong Xiuquan fékk en 

núna hafði samfélagið eignast fleiri leiðtoga sem veikti stöðu Hong sem leiðtoga til muna. 

Það mætti segja að upphaf þessarar deilingu valds á milli trúarleiðtoga í samfélagi trúaðra hafi 

haft mikil áhrif á fall leiðtoganna þegar þeir tóku að snúa gegn hver öðrum undir lok 

byltingarinnar. Þessi atburður veikti innviði þess um leið. Samfélagið fylgdi að mestu leyti sömu 

trú og var það ástæðan fyrir því að fólkið hélt sér saman. Fólk trúði á sameiginlegt markmið 

leiðtoganna þannig að Hong og Feng gátu því ekki ákveðið stefnu án þess að annar leiðtogi hafi 

eitthvað um það að segja (Twitchett, 1995, 271). 

Ýmis hernaðarátök á milli Hakka-þjóðarinnar og annarra minnihlutaþjóða í Guangxi olli 

hungursneyð á svæðinu. Ef hersveitir Qing-stjórnarinnar áttu leið framhjá þorpi var það til þess 

að safna sköttum, en svo hurfu þeir á brott með mat og aðrar nauðsynjar á meðan alþýðan dó úr 

hungri og efnahagurinn versnaði með hverjum degi sem leið (Twitchett, 1995, 273). Fólk af 

Hakka minnihlutahópnum hafði í raun lítið um annað að velja en að ganga í samfélag trúaðra. 

Fljótlega var ástandið svo alvarlegt að almenningur utan minnihlutaþjóðanna og Hakka fólksins 

hóf einnig að ganga í lið samfélags trúaðra. Ekki einungis var alþýðan blóðmjólkuð af 

ríkisstjórninni í gegnum háa skatta heldur sáu ýmis glæpasamtök um að taka það sem eftir var til 

neyslu. Samfélag trúaðra varð hervæddara með hverjum mánuðinum sem leið hjá og vegna 

hungursneyða á svæðinu árin 1949-50 voru átök ýmissa herliða tíð í Guangxi héraði. Brátt voru 

átök orðin það mikil að leiðtogar í samfélagi trúaðra sáu ekki fram á að geta lifað af án þess að 

berjast á móti (Twitchett, 1995, 273). 

Barist var um landsvæði og réðst her samfélags trúaðra á þorp til þess að safna matar og 

vopnabirgðum. Það varð að duga eða drepast. Innan samfélags trúaðra þurftu allir að leggja allar 

sínar eigur í sameiginlegan samfélagssjóð sem var síðan nýttur í almannaþágu. Seint á árinu 

1950 reyndi Qing stjórnin að treysta yfirráð sín í Guanxi héraði. Mansjú herforingjar 

Qing-veldisins byrjuðu að marséra nálægt höfuðstöðvum samfélags trúaðra en þeir höfðu ekki 

enn áttað sig á því að Hong Xiuquan væri leiðtogi hópsins. Mansjú valdamenn höfðu heyrt 

lítilvægan orðróm um að þar væri hópur fólks með pólitískan áróður gegn Qing-veldinu. Þegar 

þeir nálguðust þorpin þar sem samfélag trúaðra hélt sig höfðu þegar verið send skilaboð til 

leiðtoga hópsins. Her samfélags trúaðra ræðst þá á Mansjú-her Qing-veldisins, sigrar hann og 
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hrekur fylkinguna á brott. Hong Xiuquan var komið í skjól og voru þetta fyrstu átök samfélags 

trúaðra og herliða Qing-veldisins. Það var á hreinu að samfélag trúaðra hafði hernaðarlegt 

sjálfstraust og gott skipulag þar sem Yang Xiuqing og Xiao Chaogui leiddu herinn í góðu 

samstarfi við Feng Yunshan og Hong Xiuquan (Spence, 1997). 

Þann 11. janúar árið 1851 var haldið upp á 38 ára afmælisdag leiðtogans. Hong Xiuquan 

tók sér titilinn Hinn himneski konungur (tianwang 天王) og setti á stofn Ríki hins Himneska 

Friðar (taipingtianguo 太平天国). Fimm æðstu leiðtogar ríkisins fengu líka konungsnafnbót og 

voru kallaðir Austur-konungur (dongwang 东王), Suður-konungur (nanwang 南王), 

Vestur-konungur (xiwang 西王), Norður-konungur (beiwang 北王) og Aðstoðar-konungur 

(yiwang 翼王) (Ragnar Baldursson, 1985, 49). Byltingin hófst og voru Taiping-liðar ekki þeir 

einu sem börðust gegn Qing-veldinu. Glæpasamtök eins og Samtök Himins og Jarðar (tiandihui 

天地会) áttu einnig í stríði við Qing-veldið og leiðtogar Taiping-liða skildu mikilvægi þess að 

vinna með ýmsum byltingarhópum til þess að vinna bug á Qing-veldinu. Þó að Taiping-liðar 

störfuðu með glæpasamtökum, sameinuðust hóparnir aldrei í ein samtök heldur héldu sínu 

sjálfstæði í þeim stríðum þar sem var barist. Ekki allir þegnar Qing-veldisins í Guangxi héraði 

sem voru utan samfélags trúaðra voru hrifinn af þeim trúarbrögðum sem Hong Xiuquan boðaði. 

Frekar hafði fólk áhuga á hugmyndum hans um sanngjarnt samfélag þar sem ríkir og fátækir 

lifðu í jafnréttissamfélagi Taiping-veldisins (Spence, 1997). 

Taiping-liðar voru orðnir tíu þúsund talsins þegar herinn hélt norður á leið til þess að 

sigra borgir, hug og hjörtu alþýðunnar. Undir lok ársins 1851 náðu þeir yfirráðum yfir borginni 

Yongan 永安 í Guangxi héraði. Ekki allir bardagar Taiping-liða enduðu með sigri. Það varð 

mikið mannfall á leiðinni norður til Yongan og voru ýmsar borgir umkringdar múrum sem erfitt 

var að komast yfir. Hersveitir Qing-veldisins áttu einnig í vandræðum með Taiping-herliðin og 

voru því bardagar sem einnig enduðu þeim í hag. Sex mánuðum seinna, eftir að hafa 

endurskipulagt herinn sinn og undirbúið leið sína norður á bóginn, brutust Taiping-herliðar út úr 

Yongan og tóku þá bæi og borgir sem þeir gátu á sitt vald en forðuðust borgir þar sem 

Qing-sveitir voru fjölmennar (Twitchett, 1995, 274). Þegar Taiping herinn marséraði norður frá 

Yongan voru þeir orðnir þrjátíu og sjö þúsund talsins og fór fjölgandi með degi hverjum. Þar sem 

þeir komu að hvöttu Taiping-herliðar fátæka bændur og verkamenn til þess að gera uppreisn 
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gegn ríkum landeigendum og þeim yfirvöldum sem kunna að hafa blóðmjólkað almúgann til 

dauða. Þeir hvöttu fólk til þess að ganga í lið með sér og koma á fót Ríki hins himneska friðar 

(Twitchett, 1995, 274). 

Þegar herinn nálgaðist landamæri Hunan héraðs 湖南 lentu Taiping menn í kröppum 

dansi gegn herliði Mansjú-manna. Í þessum bardaga lést suðurkóngurinn Feng Yunshan, 

maðurinn á bak við allt skipulag hersins. Taiping-herliðin náðu samt aftur krafti og riðu af stað 

inn í Hunan. Eftir að her Taiping-manna komst yfir héraðsmörk Hunan breiddist fljótt út 

orðrómurinn um sigur þeirra á Mansjú mönnum um allt héraðið. Fjöldi fólks frá Samtökum 

himins og jarðar hóf að ganga til liðs við fylkingu Taiping-herliða. Á skömmum tíma breytist 

Taiping-herinn úr því að vera lítill sértrúarsöfnuður í Guangxi héraði yfir í stóra byltingu sem 

safnar að sér landi, auði og fólki allstaðar að frá suðurhluta Qing-veldisins (Twitchett, 1995, 

274). 

Árið 1853 höfðu Taiping-herliðin riðið frá Guangxi norður til höfuðborgar Hubei héraðs 

湖北, Wuhan 武汉, og sigrað þar her Mansjúmanna. Eftir að hafa sigrað Mansjúmenn við 

borgarmúra Wuhan hafði herlið Taiping-manna stækkað í nærri fimm hundruð þúsund manns 

(Twitchett, 1995, 274). Wuhan-borg var rík af auðlindum eins og mat, vopnum, mönnum og ekki 

síst skipum en Taiping-herliðar náðu tangarhaldi á meira en fimm þúsund skipum sem þeir 

notuðu til þess að sigla upp Yangtze ána (Changjiang 长江). Mánuði síðar sigldi fylking hins 

himneska friðar upp Yangtze ána í átt að Nanjing. Samkvæmt tölum frá embættismönnum 

Qing-veldisins hafði fjöldi meðlima í hreyfingu Taiping-liða náð tvemur milljónum manna í 

byrjun árs 1853 (Twitchett, 1995, 274). Her Mansjúmanna sá ekki fram á að geta sigrað 

Taiping-herdeildir er þeir sigldu norðaustur í átt að hinni fornu höfuðborg Ming-veldisins. Hong 

Xiuquan hinn himneski konungur í broddi fylkingar með Yang Xiuqing Austurkóng við hlið sér 

og Taiping-herlið þeirra marséra syngjandi glaðir inn í Nanjing þann 20. mars árið 1853. Eftir að 

hafa náð Nanjing á sitt vald gerðu Taiping-liðar borgina að höfuðborg ríkisins og gáfu henni nýtt 

nafn, Tianjing 天京, hin himneska höfuðborg (Ragnar Baldursson, 1985, 51). 
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7. Tianjing 天京 

 

Eftir valdtöku Nanjing höfðu Taiping-hersveitirnar sannað sig sem afl sem gæti jafnvel tekið yfir 

Qing-veldið og sett á stofn nýtt ríki með nýju pólitísku valdi. Mansjú-her Qing-veldisins átti 

erfitt með að halda stjórn á ástandinu og var sífellt í vandræðum með Taiping-herliðin. Allir sem 

voru af Mansjú-þjóðflokknum og dóu ekki við valdtöku Nanjing var raðað saman, körlum, 

konum og börnum. Án þess að geta komið fyrir sig vörnum voru þau öll drepin hvert á fætur 

öðru, brennd lifandi, stungin með spjótum eða drekkt í nærliggjandi ám. Með þessu vildi Hong 

sýna fram á að öllum Mansjú-djöflum skyldi verða útrýmt. Hong dvaldi í gamalli höll frá 

Ming-veldinu og lifði þar sem keisari í veldi sínu (Spence, 1999, 176). Innan borgarmúra 

Tianjing ríkti nokkurs konar frumkommúnismi. Einkaeign var lögð niður og allt land var sett í 

ríkiseign. Útrýma átti öllu peningakerfi og allri verslun með aukinni þróun samfélagsins. 

Markmiðið var að allir skráðu eigur sínar í sameiginlegt fjárkerfi sem átti að sjá fyrir öllum. Allir 

fengu mat, klæði og aðrar nauðsynjar svo að engum í þjóðfélaginu skyldi vera mismunað. Mikið 

var um boð og bönn í samfélaginu. Ópíumreykingar voru bannaðar, drykkja og tóbaksreykingar 

voru einnig bannaðar sem og fjárhættuspil. Fjölkvæni var bannað, vændi, þrælasala og loks var 

bannað að reyra fætur (Baldursson, 1985, 51). 

Fótareyringar höfðu verið stundaðar meðal Han-kvenna síðan á tímum Song-veldisins 宋

朝. Fótareyringar virkuðu þannig að fætur ungra stúlkna voru vafnir svo þétt að þeir brotnuðu 

með auknum vexti. Alveg frá sex ára aldri voru ungar stelpur nærri ógöngufærar vegna verkja og 

bæklaðra fóta. Þetta var algengt meðal lítils hóps kvenna innan hirðarinnar á tímum 

Song-veldisins en á tímum Ming og Qing-veldisins varð þetta útbreiddara meðal fólks. Fætur 

kvenna áttu að líkjast lótusblómi og fylgdi þessu ákveðinn fegurðarstaðall sem erfitt og ekki síst 

sársaukafullt var að fylgja eftir. Konur voru giftar til annarra fjölskyldna og sýndu fótareyringar 

að stúlkan væri fáguð en ekki sveitastelpa þar sem maður þyrfti fætur sem virkuðu til þess að 

vinna úti á ökrunum (Tanner, 2010, 221). Jafnrétti kynjanna var fyrirskipað og máttu konur 

ganga í herinn eins og karlar. Passað var að aðskilja konur og karla til þess að stjórna 

samskiptum milli kynja en það var brátt lagt af vegna þess að fólk var mjög ósátt við það. 
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Embættismannapróf voru tekin upp til þess að fá hæfustu einstaklinga ríkisins í þjónustu 

keisarans og konur fengu í fyrsta skipti í sögu Kína að taka embættismannaprófin. Prófunum var 

breytt og voru þau aðlöguð að inntaki Biblíunnar í stað konfúsíanískra fræða sem hafði verið 

venjan í Kína frá því að embættismannaprófin hófust. Fræðimenn þurftu að lesa Biblíuna og 

skýringar Hong Xiuquan á henni. Bændur skiptu landinu á milli sín og landeign var afnumin en 

vegna ófriðar þessa tíma gekk þetta illa upp og var ræktun landsvæða í lágmarki (Ragnar 

Baldursson, 1985, 51).  

Á leið sinni frá Guangxi héraði höfðu Taiping-herliðin sankað að sér miklu silfri. Einnig 

voru matarkistur fullar og safnað var mikið af vopnum og klæðum fyrir þegna ríkisins. Í fyrstu 

leit allt út fyrir að Ríki hins himneska friðar skyldi blómstra en samtals ríkti Hong Xiuquan 

einungis í ellefu ár. Þrátt fyrir allt það ríkidæmi sem Taiping-herliðar höfðu aflað sér og þá 

stjórnsýslu sem virkaði ágætlega  mistókst þeim að vinna bug á Qing-veldinu. Ein ástæðan fyrir 

því að Taiping mönnum mistókst að stækka ríkidæmi sitt eftir valdatöku Nanjing var vegna 

skiptingu leiðtoganna í marga kónga. Hong gerði þau mistök að gera sína nánustu fylgismenn að 

kóngum. Tveir kóngar höfðu þegar látist í bardögum og voru þá einungis tveir eftir sem réðu 

ríkinu með Hong (Spence, 1999, 176). 

Yang Xiuqing og Shi Dakai stjórnuðu Taiping ríkinu með Hong en undir lok veldisins 

hættu þeir að treysta Hong. Yang Xiuqing var myrtur af hermönnum hans Hong og þegar Shi 

Dakai kom einn daginn að allri fjölskyldu sinni látinni þá flúði hann Nanjing ásamt hersveitum 

sínum. Hann reyndi að setja upp eigið ríkidæmi í Sichuan héraði 四川 en var svo myrtur af 

Qing-herliðum árið 1863 (Spence, 1999, 176). Eftir að Hong hafði tapað öllum sínum nánustu 

fylgismönnum sem höfðu starfað með honum frá því að samfélag trúaðra hófst byrjaði hann að 

einangrast mikið. Núna var hann eini konungurinn í ríkinu og hafði alræðisvald en hann missti 

áhugann á því að stýra ríkinu. Hann hélt sér með hjákonum sínum alla daga inni í höllinni sinni 

og las fyrir sjálfan sig upp úr Biblíunni. Hann datt af og til í trúartrans og orti ljóð um það 

sérverkefni frá guði sem hann hafði á höndum sér í faðmi hjákvenna sinna. Hong hafði ekki 

skýra hugmynd um hvernig hann ætlaði sér að stýra ríkinu og alþýðan sem bjó utan Tianjing 

hætti að treysta bæði leiðtoga sínum og stórfætta Hakka fólkinu. Undir lokin fengu 

Mansjú-herlið Qing-veldisins aðstoð frá nýlenduhersveitum Breta og Frakka til þess að rjúfa 
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múra Tianjing. Hong hafði dáið áður en Tianjing var tekin yfir og þegar Mansjú-herlið 

Qing-veldisins komu á vettvang hafði Hong sett son sinn í valdastól drekans í sinn stað (Spence, 

1999, 177). 

 

Lokaorð 

 

Ef Hong Xiuquan hefði náð prófinu í byrjun og orðið embættismaður er hugsanlegt að þessi 

voðaverk hefðu ekki átt sér stað. Taiping byltingin er að sönnu stórmerkilegur tímí í sögu 

Qing-veldisins og sætir í raun furðu hversu litla athygli þessir atburðir fá í sögubókum ungs 

skólafólks í hinum vestræna heimi. Í ljósi þeirrar guðfræði sem útskýrð hefur verið í ritgerðinni 

sé e.t.v. ekki að undra að fulltrúar Vesturlanda á kínverskri grundu hafi verið tregir til að styðja 

baki við Taiping-herliða. Vesturveldin höfðu góð tök á Qing-stjórninni og sáu sér því væntanlega 

ekki hag í að fá nýja stjórn til valda. Þeir voru ekki sáttir við það að Hong væri að bera sig saman 

við Jesú og með því gera árás á hina heilögu þrenningu sem er kjarni kristinnar trúar. Þegar þeir 

litu nær sáu þeir að Hong væri að boða önnur trúarbrögð. Hong vildi endurlífga hinn forna 

kínverska guð „shangdi“ og hafði hann séð tengingu á milli sín, kristinna texta og draumsins sem 

hann dreymdi.  

Ljóst er að Taiping byltingin var ekki einsdæmi í kínverskri fornsögu. Til voru dæmi um 

messíanískar hreyfingar og byltingarmenn sem predikuðu heimsslitakenningar til þess að fá fólk 

í lið með sér gegn ríkisvaldi þess ríkis sem gerði líf alþýðunnar leitt. Við erfiðar aðstæður, 

náttúruhamfarir eða við hnignun veldis er fólk móttækilegra fyrir því að ganga í trúarlegar 

byltingarsveitir, ekki síst þær sem boða nokkurs konar paradís á jörðu. Ekki einungis voru 

Taiping-herliðar að berjast í nafni guðs heldur var fólk hrifið af hugmyndum hans Hong um jafnt 

samfélag ríkra og fátækra þar sem engan skyldi líða skort. Zhu Yuanzhang var fyrsti keisari 

Ming veldisins en hann byrjaði líf sitt á botni þjóðveldisins á tímapunkti í sögu Yuan-veldisins 

þar sem óstjórn, hungursneyð og hnignun var sem mest. Hann gekk í lið við rauðvefjarhettina 

sem var trúarhreyfing, reis á toppinn og endaði sem keisari. 

Líklegt hafi verið að Hong Xiuquan hafi lesið sér til um sveitastrákinn Zhu Yuanzhang 

þegar hann undirbjó sig fyrir embættismannaprófin. Hong Xiuquan var jú einnig sveitastrákur frá 
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fátæku þorpi eins og hann og er mjög líklegt að Hong hafi haft hann sem fyrirmynd. Það mætti 

segja að Hong hafi náð markmiðum sínum að hluta til þegar hann setti sitt mark á sögu 

Qing-veldisins. Trúboðar innan landamæra Qing-veldisins litu ekki á kenningar hans Hong sem 

kristni. Kenningarnar voru á móti hugmyndum kristinna manna um hina heilögu þrenningu og 

var hugmynd hans um að hann væri bróðir Jesú í þeirra huga vitleysa. Hann ber ábyrgð á 

mörgum mannslífum sem fóru forgörðum í valdatíð hans. Hann hefur vakið undrun meðal 

samtímafólks síns með hugmyndum sínum og hefur haldið því áfram áratugum eftir andlát sitt í 

Ríki hins himneska friðar. 
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