
 

 

BA ritgerð  

Kínversk fræði 

Mótunarafl tónlistar og athafna 
Sjálfsrækt í anda Konfúsíusar 

Hinrik Hólmfríðarson Ólason 

Leiðbeinandi Geir Sigurðsson 
júní 2018 

 



 

 

 

Háskóli Íslands 
 

Hugvísindasvið 

Kínversk fræði 

 

 

 

 
 

Mótunarafl tónlistar og athafna 
Sjálfsrækt í anda Konfúsíusar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð til B.A.-prófs í kínverskum fræðum 

 

     Hinrik Hólmfríðarson Ólason 

Kt.: 2206903779 

 

Leiðbeinandi: Geir Sigurðsson 

júní 2018  



 

 1 
 
 

Útdráttur 
 

Hér er leitast við að draga fram sérkenni konfúsíanískrar hugsunar með tilliti til þess 

hvað hún hefur fram að færa í samtímanum. Þá eru sérstaklega teknar fyrir hugmyndir 

Konfúsíusar og seinni tíma fylgjenda hans um hlutverk yue 樂, tónlistar, og li 禮, 

athafna eða siða. Þeir litu á þessa tvo þætti menningarinnar sem grundvallarþætti í 

stjórnun og uppbyggingu góðs, samheldins og sterks samfélags. Þeir álitu góða siði og 

athafnir verkfæri til að stuðla að þroska einstaklings og byggja upp heilbrigða hegðun. 

Þá settu þeir fram tónlist sem aðferð til að leysa úr læðingi þá sálfræðilegu spennu sem 

oft myndast í samskiptum fólks. Í umfjölluninni er stuðst við hin forn-kínversku rit 

Speki Konfúsíusar (Lunyu 論語), Zhongyong 中庸, Siðabókina (Liji 禮記) en einnig 

skrif Xunzi og Mengzi.  
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Abstract 

 

The aim of this paper is to draw forth the essentials of confucian thought and show what 

it has to offer to the modern reader. This will be done by looking specifically at the 

ideas of Confucius and his followers on yue 樂 which can be translated as music and li 

禮 which can be translated as ceremonial behaviour or civility. Both Confucius and his 

followers looked at these two cultural phenomena as essential components to individual 

growth as well as a healthy, thriving society. They viewed civility and ceremony as a 

guide to ethical behaviour and personal growth. They promoted music as a tool to lessen 

the tension that inevitably is created in human interaction. Amongst the works used for 

reference in this paper are The Analects of Confucius (Lunyu 論語), The Doctrine of The 

Mean (Zhongyong 中庸), The Book of Rites (Liji 禮記) as well as the writings of later 

followers of the Confucian tradition, Xunzi and Mengzi. 
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Inngangur 
Tilraun mín í þessari umfjöllun er að reyna að koma lesandanum út úr sinni eigin 

heimsmynd um stundarsakir og sjá fyrir sér manninn, ekki sem afmarkaðan einstakling 

sem ræður hegðun sinni á algjörlega meðvitaðan hátt, heldur leitast ég við að draga fram 

mynd af manninum sem gangandi sviðsleikhúsi með þeim fjölbreyttu leikatriðum sem 

hlutverk lífsins krefjast af honum. Konfúsíus lagði nefnilega mikla áherslu á framkomu 

mannsins í daglegum athöfnum sínum og fágun hennar. Þar að auki langar mig að skýra 

þá mynd af eðli mannsins sem Konfúsíus sá fyrir sér og því þroskaferli sem hann kenndi 

til að maðurinn gæti orðið að meiri og betri manni. 

 Í þessu sambandi kafa ég sérstaklega ofan í hugtakaparið liyue 禮樂. Li 禮 mætti 

þýða sem athafnir, siði eða jafnvel mannasiði og yue 樂 sem tónlist. Ég mun skoða 

félagsmótunarhlutverk þessara tveggja þátta í konfúsíanísku hefðinni en líka þá hugsun 

að um sé að ræða grundvallarþætti uppbyggingar og stöðugleika samfélagsins. 

 Ég tek mið af Lunyu 論語 sem hefur verið nefnd Speki Konfúsíusar í þýðingu 

Ragnars Baldurssonar. Speki Konfúsíusar eða Lunyu (borið fram lúnn-ju samkvæmt 

íslensku stafrófi) er nokkurs konar samansafn af tilvitnunum í Konfúsíus og lærisveina 

hans. Ég tek líka mið af seinni tíma túlkendum konfúsíanísku hefðarinnar sem voru uppi 

fáeinum öldum eftir hann. Þar má nefna Xunzi og Mengzi (Mencius) en báðir spiluðu 

þeir mikilvægt hlutverk í að uppfæra hefðina og halda henni lifandi. Einnig tek ég fyrir 

hlutverk Li-yue 禮樂 (tónlistar og athafna) eins og það birtist í Siðabókinni (Liji 禮記) 

sem er ein mikilvægasta bók hefðarinnar. Þar er hlutverk tónlistar og athafna sett fram 

andspænis lögum og refsingum í stjórnun friðsæls og samheldins samfélags. Þá er 

einnig gert ráð fyrir því að það samfélag þar sem vönduð tónlist og vel framkvæmdar 

athafnir og siðir fái dafnað sé samfélag sem stýrir sér sjálft. Afskipti stjórnvalda af 

tónlist og siðum fólks þættu sjálfsagt fjarstæða í okkar samfélagi. Þess vegna má segja 

að konfúsíanísk hugsun sé nokkuð frábrugðin þeim hugmyndastraumum sem við 

finnum í samfélagsumræðu samtímans. Mig langar þó að biðja lesandann að íhuga með 

opnu hugarfari að þetta viðhorf getur e.t.v. gefið okkur hugmynd að menningarlegri 

skipan sem tekur betur mið af grundvallareðli okkar sem er samkvæmt konfúsíanistum 

fyrst og fremst tilfinningalegt og félagslegt og hefur birtingarmynd sína í hegðun okkar. 
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1 Hver var Konfúsíus og hvað kenndi hann? 
Konfúsíus var uppi á árabilinu 551 til 479 fyrir okkar tímatal í Lu ríki (þar sem nú er 

Shandong hérað í Kína). Hann lifði á upplausnartíma þar sem mikil óstjórn ríkti. Þá 

liðaðist samheldið ríki Zhou-veldisins í sundur og ráðamenn fyrrum héraða þess börðust 

sín á milli. Friðsamlegri hámenningu sem hafði ríkt á háblómaskeiði Zhou-veldisins 

hnignaði á þessu tímabili sem hefur verið kallað „Vor og Haust tímabilið“ (春秋時期 

chunqiu shiqi) en því fylgdu tímar enn frekari óeirða sem kallaðir hafa verið „Tími 

hinna stríðandi fylkja“ (戰國時代 zhanguo shidai) þegar Mengzi og Xunzi, mikilvægir 

túlkendur kenninga Konfúsíusar, voru uppi. 

 Þrátt fyrir að eiga sér fábrotinn bakgrunn hafði Konfúsíus brotist til mennta af 

eigin rammleik. Hann hafði fyrir vikið mjög sérstæðar hugmyndir um pólítískar 

breytingar. Hugmyndir hans um lausnir á samfélagsmeinum síns samtíma voru ekki 

tæknilegar (eins og t.d. miðstýring í matvælaframleiðslu) né heldur hernaðarlegar og því 

var hann ekki mikils metinn af ráðamönnum síns samtíma. Hann flakkaði því á milli 

ríkja með hópi lærisveina sinna í leit að embætti. 

 Margar af hugmyndum Konfúsíusar um samfélagsbreytingar sneru inn á við í 

hið ómælanlega tilfinningalega rými manneskjunnar og ytri hegðun hennar sem var að 

hans mati birtingarmynd þessa tilfinningalega rýmis. Hann vildi meina að með fágun 

eigin hegðunar og sjálfsrækt gæti maðurinn stuðlað hvað best að samheldnu og friðsælu 

samfélagi. Hann hefur því ekki einungis verið kallaður stjórnmálaspekingur heldur 

einnig siðfræðingur og jafnvel andlegur kennari. 

 Það er kannski vegna þrautseigju hans í lifandi lífi sem kenningar hans eru til 

staðar enn í dag. Þær hafa staðið af sér marga ólíka hugmyndastrauma og skipa enn í 

dag þungamiðjuna í kínverskri hugsun. Á síðastliðnum árum hefur konfúsíanismi notið 

aukinnar athygli í hinum vestræna heimi. Áhuginn tengist sjálfsagt að einhverju leyti 

tilraunum vestrænna fræðimanna til að skilja kínverska hugsun en þó er svarið ekki svo 

einfalt. Konfúsíanismi býður nefnilega upp á áhugavert andsvar við bæði hefðbundinni 

efnishyggju sem og einstaklingshyggju en eins og Geir Sigurðsson hefur bent á hafa 

þessir tveir hugmyndastraumar verið nokkuð ráðandi í vestrænni hugsun síðan um 1600 

eða á því skeiði sem er kallað nútíminn (2016, bls. 76). 
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1.1 Mismunandi túlkanir á kenningum Konfúsíusar 
Túlkanir á kenningum Konfúsíusar eru æði margar og spekin hefur þótt nokkuð 

margræð. Þegar við lesum Speki Konfúsíusar þurfum við að hafa það í huga að 

Konfúsíus er aldrei að skilgreina hlutlægan sannleika. Þannig er þar ekki að finna neinar 

algildar reglur. Ástæðan er meðal annars sú að í þessari hugsun er hugmyndin um tilurð 

lífsins fyrir tilverknað sköpunar ekki til. Þannig er í hugsun Konfúsíusar ekki að finna 

nokkurs háttar þekkingarfræðilegar tilraunir til að takast á við spurningar um frumorsök 

mannlegs lífs og fyrirbæra, tilgang eða tilurð lífsins. Öllu heldur beinir hann því 

einfaldlega til fólks hvernig læra má að hegða sér á sem mannvænlegastan hátt í þeim 

aðstæðum sem lífið færir okkur. Geir Sigurðsson hefur í þessu samhengi bent á að 

kínverska orðið fyrir visku (zhi 知) er alltaf þekking til þess að takast á við aðstæður. 

(2015, bls. 117). 

 Því má segja að Konfúsíus sé ekki að innprenta lærisveinum sínum hvað sé satt 

og rétt heldur einfaldlega að benda þeim á góðar leiðir til að hegða sér við ákveðnar 

aðstæður eða í ákveðnum hlutverkum. Henry Rosemont nefnir talsmátann sem má finna 

í Speki Konfúsíusar leiðbeiningamiðaða samræðutækni (e. praxis-guiding discourse) og 

bendir á að þessi orðræða sé frábrugðin því sem tíðkast almennt í indó-evrópskum 

tungumálum. Í eðli og málfræðilegri uppbyggingu indó-evrópskra tungumála tíðkist að 

fara með staðreyndir sem  byggja á fræðilegum grunni. Þetta sést mjög vel á 

uppbyggingu tungumála sem hafa framsöguhátt (eins og t.d. íslensku). Framsöguháttur 

er ákveðið setningarform sem hefur þann tilgang að setja fram hlutlægar staðreyndir um 

veruleika okkar. Þannig er innbyggt í tungumálinu að það geti tjáð sannindi sem eru 

hliðstæð veruleika okkar. Forn-kínverska hefur ólíka grundvallaruppbyggingu og virðist 

ekki mjög upptekin af því að setja fram slíkar staðhæfingar, heldur er almennt mikil 

efahyggja gagnvart möguleikum tungumálsins til að tjá einhvers háttar sannindi. Það 

sem er sagt er því í besta falli ábending í átt að sannleika sem er síbreytilegur og í 

stöðugri mótun (Geir Sigurðsson 2016, bls. 9). 

 Annað sem vert er að minnast á er að í heimsmynd Konfúsíusar (og raunar á 

þetta við um kínverska heimspeki yfirleitt) er tími ekki hugsaður á sama hátt og í 

vestrænni hugsun. Tími og rúm eru t.a.m. ekki aðskilin. Öllu heldur er tími 

grundvallarskilyrði fyrir tilvist rúmsins. Aðstæður og fyrirbæri eru því ekki föst í tíma 

og rúmi heldur eru þau birtingarmyndir á óstöðvandi ummyndunarferli veruleikans. 

Með öðrum orðum miðar framvinda tímans ekki að einhverju marki heldur er hún í 
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stöðugu flæði. Því byggir sagan alltaf á bæði gömlum og nýjum formum. Við sjáum 

stöðugt nýja atburði og fyrirbæri koma upp á sjónarsviðið í annars kunnuglegu umhverfi 

en við getum ekki staðhæft að allt hafi tilgang sem miði að einhverju marki. Það er því 

engin endastöð á þroskaferli mannsins því allt er í stöðugri hringrás mótunar. Hann 

verður því að búa yfir mikilli aðlögunarhæfni enda er hlutverk hans í lífinu að læra að 

feta sína leið í gegnum þetta óstöðvandi ferli. Það gerir hann með því að læra gömul 

form og laga þau að aðstæðum sínum hverju sinni. Sagan er því sífelld endurtekning 

sem gefur þó alltaf af sér einhverjar nýjungar og því tala Kínverjar jafnan um að tíminn 

hreyfist í hringrás með lögun spírals (Geir Sigurðsson 2003, bls. 56).  

 Af þessu leiðir að nám í anda Konfúsíusar er ekki uppsöfnuð þekking staðreynda 

heldur óstöðvandi viðleitni til að finna fótfestu í margbreytileika lífsins. Maðurinn lærir 

að móta hegðun sína af menningu sinni en þarf jafnframt að endurhugsa hana stöðugt. 

Það er í raun engin endastöð eða endanlegur tilgangur með lífinu, annar en þessi 

stöðuga samstilling við hið óstöðvandi ummyndunarferli lífsins. Þessi samstilling 

byggir aðallega á upplifun og tilfinningalegri afstöðu mannsins sem félagsveru til 

meðbræðra sinna og getu hans til þess bæði að láta öðrum líða vel í kringum sig og 

stuðla að þroska þeirra. Þannig talaði Konfúsíus mikið um ren 仁 sem æðstu dyggð 

mannlegs lífs. Ren er samsett úr tveimur táknum, ren 人 sem stendur fyrir manneskju og 

er 二 sem þýðir tveir eða tvær. Ren 仁 stendur þannig fyrir ákveðið samband milli 

tveggja manneskja, sem Ragnar Baldursson hefur nefnt „góðmennsku“ (1989, bls. 22). 

Ren 仁 á jafnvel við um nokkurs háttar náungakærleik sem manneskjan upplifir þegar 

hún hefur fullkomnað samband sitt við aðrar mannverur og sækist eftir því að hvetja 

annað fólk til að gera slíkt hið sama:  

 

„…Góðmenni eru þannig að þau leitast við að standa á eigin fótum og fá 
aðra til að standa á eigin fótum. Þau reyna að ná settu marki og fá aðra til að 
ná settu marki. Segja má að aðferð góðmennskunnar sé fólgin í því að geta 
tekið það sem er sjálfum sér næst sem dæmi.“ (Speki Konfúsíusar 6.30) 

 

Þessi vegferð mannsins til að finna til góðmennsku gagnvart meðbræðrum sínum og 

hvetja þá til réttrar breytni er raunar vegferð hans til samstillingar við hið óstöðvandi 

ummyndunarferli lífsins. Hann þarf ekki að fara í löng ferðalög til að nálgast 
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góðmennsku eða ren 仁 heldur er þetta ástand honum mjög nærri, sækist hann bara eftir 

því, enda segir: 

  

Meistarinn sagði: „Er góðmennska svo fjarlæg? Góðmennskan kemur ef ég 
óska mér hennar.“ (Speki Konfúsíusar 7.30) 

 

Þessi vegferð mannsins hefur verið kölluð rendao 人道 á kínversku. Ren 人 þýðir eins 

og áður sagði maður eða manneskja en dao 道 þýðir ferli eða vegur og getur átt við um 

lífsleiðina sem við göngum. Rendao mætti því þýða sem ferli mannsins og vísar þá til 

þroskaleiðar hans, þá stöðugu viðleitni að aðlaga sig margbreytileika mannlegs lífs með 

góðmennsku að leiðarljósi.  

1.2 Er konfúsíanismi trúarbrögð? 
Konfúsíus er best þekktur fyrir að hafa verið mjög veraldlegur siðfræðikennari og hann 

hefur á nýöld eða allt síðan vestræn heimspeki fór að berast til Kína verið túlkaður sem 

húmanískur siðfræðikennari (Fingarette 1972, bls. 1). Hann leggur áherslu á gildi sem 

stuðla að samlyndi samferðamanna. Hann leggur líka gífurlega áherslu á líf hér og nú og 

yfirskilvitleiki er nánast ekki til í þessari hugsun (eða í það minnsta er honum ekki 

gefinn mikill gaumur). Þetta sjáum við vel í ákveðnum köflum Speki Konfúsíusar svo 

sem í 7.20 þar sem segir: 

 

Meistarinn ræddi ekki um furðufyrirbæri, valdbeitingu, glundroða eða guði 
(Speki Konfúsíusar 7.20). 

 

Og í kafla 6.20 þar sem gert er lítið úr tilraunum mannsins til að reyna að skilja 

umhverfi sitt: 

 

Meistarinn sagði: „Betra er að þykja vænt um eitthvað en að skilja það, og 
betra er að gleðjast yfir því en að þykja vænt um það.“ (Speki Konfúsíusar 
6.20) 

 

Bæði í Kína og í hinum vestræna heimi er tilhneiging til að líta á konfúsíanisma sem 

lífsspeki frekar en trúarbrögð. Lífsspeki sem gerir fágun og fullkomnun samskipta okkar 
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við annað fólk að andlegri iðkun. Hún tekur vissulega tilfinningalíf mannsins fyrir (sbr. 

Speki Konfúsíusar 6.20). Því mætti e.t.v. tala um konfúsíanisma sem sið frekar en 

trúarbrögð því Konfúsíus var mjög upptekinn af siðvendni, hefðum, háttvísi og 

mannasiðum frekar en einhvers háttar frelsun frá veraldlegu lífi. Samt sem áður býr 

konfúsíanismi yfir mörgum víddum sem mætti kalla trúarlegar en þær eru mjög 

frábrugðnar því sem við finnum í öðrum siðum eins og kristni, íslam, búddisma og 

hindúisma. Þannig er hvorki að finna eiginlegan guð í konfúsíanisma né heldur 

tilbeiðslu æðri vitundar eins og finna má í búddisma. Öllu heldur er þar að finna 

hugmynd um samstillingu við alheimsferli á gangi náttúrunnar og lífsins í heild sinni. 

Þetta alheimsferli var kallað tian 天 af Konfúsíusi og tianli 天理 seinna meir af ný-

konfúsíanistum. Því má segja að það sé engin hugmynd um almætti sem er handan 

mannlegrar skynjunar heldur getur alheimsferlið orðið innan skynjunar mannsins ef 

hann byggir upp næmni fyrir því. Næmnin kemur þó ekki af sjálfu sér en Konfúsíus 

sagðist hafa lært að þekkja hreyfingar Tian um fimmtugt eftir 35 ár af einbeittu námi 

(Speki Konfúsíusar 2.4). Hann lýsir sér sem námsfúsum og það sé í raun það eina sem 

hann hafi fram yfir annað fólk (Speki Konfúsíusar 5.28). Hann hafði raunar enga 

yfirnáttúrulega hæfileika heldur einungis viljann til að verða stöðugt að betri og meiri 

manni.  

 Í öðrum köflum Speki Konfúsíusar er lítið farið í útskýringar á því hvað 

alheimsferlið eða tian 天 sé nákvæmlega. Konfúsíus kenndi lærisveinum sínum fyrst og 

fremst að læra að hegða sér siðferðilega rétt í samræmi við hreyfingar þessa 

alheimsferlis (sbr. Speki Konfúsíusar 5.13). Þessu ferli mætti kannski líkja við takt sem 

við getum lært að hreyfa okkur eftir enda segir í fjórtándu grein „Yueji“ 樂記 

Tónlistarkafla Siðabókarinnar að tónlist sé endurómun á alheimsferli tian 天 (e.d.). 

Iðkunin fer fram í daglegu lífi með fágun þeirra hlutverka og athafna sem við leikum. 

Hann kenndi þeim li 禮, siði og athafnir, sem betur verður vikið að síðar.  

Ferli mannsins eða rendao 人道 getur því legið samsíða alheimsferlinu tiandao 

天道 ef maðurinn er rétt stilltur í daglegum athöfnum sínum. Hvers konar nám þetta er 

sem stuðlar að aukinni næmni fyrir alheimsferlinu er ekki útskýrt nákvæmlega en gera 

má ráð fyrir því að um sé að ræða ákveðna viðleitni til lífsins frekar en uppsafnaða 

þekkingu. Þannig segir t.a.m. að æðsta dyggð fornkonungsins Wen, sem Konfúsíus 

dáði, var að hann hræddist ekki að læra af þeim sem voru honum óæðri (Speki 

Konfúsíusar 5.15).  
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 Í þessari heimsmynd stendur maðurinn ekki frammi fyrir því að búa til sína 

lífsleið algjörlega frá grunni (eða „finna sig“) heldur að auðga þá góðu og velmótuðu 

lífsleið sem hann fæddist inn í og gefst af því að fylgja ferli eða dao 道 lífs síns (sbr. 

Speki Konfúsíusar 15.29). Við sjáum þá hugmynd í einu af höfuðritum konfúsíanismans 

Zhongyong 中庸 að við fæðumst nokkuð ómótuð inn í samfélag manna en fáum eðli 

okkar（xing 性）frá alheimsferlinu (tian 天).  Hið óheflaða eðli okkar gefur okkur 

möguleikann á því að móta okkur í daglegu lífi (Eno, 2016, bls. 26). Lífið er sett fram 

sem ákveðið þroskaferli sem hefur að nokkru leyti verið lagt fyrir framan okkur og 

verkefni okkar er að móta okkur stöðugt samkvæmt bestu ákjósanlegu athöfnum og 

siðum (sbr. Speki Konfúsíusar 1.15). Þetta kölluðu konfúsíanistar veg manna, hið 

mannlega ferli eða rendao 人道. 

1.3 Boðorð, reglur og siðvit 
Vert er að minnast á að siðferðilegu fordæmin sem við sjáum í Speki Konfúsíusar eru 

hvorki boðorð né reglur. Þau sýna heldur ekki álitamál um siðfræðilegt val milli 

raunverulegra möguleika sem hefur verið mjög ráðandi í vestrænni siðfræðiumræðu. 

Öllu heldur sýna þau aðstæður þar sem mönnum hefur annaðhvort tekist eða mistekist 

að framkvæma rétt í samræmi við gang alheimsferlisins og æðstu dyggða þess: 

 

Furstinn af She sagði við Konfúsíus: „Í heimasveit minni er að finna 
heiðarlegan mann. Hann kærði föður sinn fyrir sauðaþjófnað.“ 

Konfúsíus sagði: „Í minni heimasveit er heiðarlegum mönnum öðruvísi 
farið. Faðir hylmir yfir fyrir son og sonur hylmir yfir fyrir föður. Í því er 
heiðarleikinn fólginn.“ (Speki Konfúsíusar 13.18) 

 

Þetta viðhorf Konfúsíusar gagnvart breytni sonarins mætti túlka á þann veg að sonurinn 

hafði ekki nægilega þroskað siðvit. Hann framkvæmdi því fyrst og fremst samkvæmt 

lagabókstöfum frekar en að treysta eigin siðviti. Kannski varð skaðinn fyrir samfélagið 

enn meiri af verknaði sonarins, þar sem hann gróf undan fjölskyldunni og hún missti 

höfuð sitt, aðaltekjulind og félagsmótunaraðila sinn. Sonurinn treysti um of á ytra 

regluverk frekar en innra siðvit. Konfúsíus myndi þannig benda mönnum á að lög 

breyta ekki fólki, heldur hafa bara sýnilegt taumhald á því. Miklu betra er fyrir 

manneskjuna að þróa með sér siðvit, samviskukennd og háttvísi heldur en að treysta um 
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of á ytra regluverk. Þannig mætti segja að þeir sem yngri eru ættu að sýna ættfólki sínu 

tilhlýðilega virðingu með því að umbera brot þeirra upp að vissu marki, á forsendum 

þess að það viti kannski betur vegna hærri aldurs og meiri lífsreynslu. Í þessu samhengi 

segir í Speki Konfúsíusar: 

 

Meistarinn sagði: „Sá sem þjónar föður sínum og móður má vanda 
varfærnislega um við þau. Sjái hann að þau fylgja ekki ráðum hans á hann 
eftir sem áður að sinna þeim með fullri virðingu og ekki óhlýðnast þeim. 
Hann má ekki fyrtast þótt honum mislíki.“ (Speki Konfúsíusar 4.18) 

 

Í þróun kínversks samfélags var gert ráð fyrir því að góð fjölskyldutengsl væru 

manneskjunni til góða. Henry Rosemont hefur bent á að efahyggja gagnvart mikilvægi 

fjölskyldunnar og tilraunir til að frelsa einstaklinginn úr viðjum hennar megi í raun rekja 

til vestrænnar hugmyndasögu. Þessi þróun er nátengd þróun trúar- og fjölskyldulífs í 

aðskildar einingar í vestrænum ríkjum. (2015, bls. 119)  

 Viðhorf Konfúsíusar til fjölskyldunnar, sem hefur raunar verið nokkuð ráðandi í 

kínverskri menningu frá fornu fari, byggði hinsvegar á öðrum grunni. Þar var 

fjölskyldan ekki einungis hagsmunafélag heldur smæsta eining samfélagsins þar sem 

mikilvægasti hluti félagsmótunarinnar fór fram. Fjölskyldutengslin eru þannig í raun 

lýsandi fyrir samskipti okkar við allt annað fólk. Í þessari hugsun verður manneskjan 

aldrei fyllilega slitin úr samhengi fjölskyldu sinnar, menningar eða jafnvel náttúrulegs 

umhverfis. Konfúsíanistar sáu raunar fjölskyldutengsl sem tákngervingu fyrir stað 

manneskjunnar í gangverki alheimsferlisins (tian  天). Fullkomnun þessara hlutverka 

færir manninn nær gangi þess. Þessu viðhorfi er lýst mjög vel í Vestur-áletrun Zhang 

Zai sem varð nokkurs konar stefnuyfirlýsing fyrir endurkomu konfúsíanismans á 11. öld 

eftir mikla lægð:  

 

Himinn kalla ég föður, jörðina kalla ég móður, og ég þessi lítilmótlega vera, 
finn mér bólstað í faðmi þeirra. Því lít ég á það sem fyllir alheiminn sem 
líkama minn, og það sem stýrir alheiminum sem eðli mitt. Allt fólk er 
systkin mín og allar verur förunautar mínir. […] Virðið þau sem eldri eru - 
þannig ber að koma fram við aldraða. Sýnið þeim samkennd sem eru 
munaðarlaus og veikburða - þannig ber að koma fram við þá sem minna 
mega sín. […] Einnig þau sem eru örmagna, aldurhnigin, fötluð eða sjúk, 
þau sem eiga enga bræður eða börn, eiginkonur eða eiginmenn - öll eru þau 
systkin mín sem eru í nauðum stödd og eiga í engin hús að venda […] 
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Auðlegð, heiðri, gæfu og hagsæld er ætlað að auðga líf mitt en fátækt, lágri 
stöðu og harmi er ætlað að gera mér kleift að bæta sjálfan mig. Í lífi mínu 
fylgi ég og þjóna himni og jörð. Í dauðanum mun ég öðlast frið. (Geir 
Sigurðsson 2016, bls. 27)  

 

Þarna er ákveðin ábyrgð sett í hendur fólki að þjóna öðrum út frá samfélagslegu 

hlutverki sínu. Samkvæmt þessari heimsmynd fæðist maðurinn inn í samfélagið og er 

órofa þáttur þess. Óteljandi ástæður sem eru utan hans áhrifasviðs verða til þess að hann 

ratar inn í hlutverk lífs síns. Í þeim ber honum bæði siðferðisleg og samfélagsleg skylda 

til að þjóna öðrum út frá sinni stöðu.  

 Í þessari hugsun er því óhjákvæmilega meiri áhersla lögð á skyldur heldur en 

réttindi. Henry Rosemont (2015, bls. 111) hefur bent á að hin nútímalega hugmynd um 

mannréttindi gefi mjög skakka mynd af grunnþörfum manneskjunnar. Frelsun 

einstaklingsins hafi vissulega byrjað vel með frönsku byltingunni en nú sé kominn tími 

til að endurhugsa þessi einstaklingsmiðuðu réttindi. Þau hafi aðallega verið notuð á 20. 

öldinni af yfirstéttinni til að standa vörð um réttindi sín og réttlæta auðsöfnun sína. 

Tjáningarfrelsi hafi aukin heldur mikið verið notað í seinni tíð af yfirstéttinni til að 

kenna þeim sjálfum um sem hafa lent undir í lífsbaráttunni og firra þá fyrrnefndu þeirri 

samfélagslegu ábyrgð að deila velgengni sinni. Samkvæmt Rosemont er hagur okkar 

allra fólginn í því að finna samhljóm en ekki útrás fyrir gagnrýnisraddir, sem eru þegar 

öllu er á botninn hvolft veikt hlutverk sem við leikum og endurspeglun á 

tilfinningalegum tengslum okkar við samferðamenn okkar og umhverfi. 
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2 Li 禮  athafnir og siðir 
Eins og áður sagði var Konfúsíus uppi á tíma þegar leið að miklu átakatímabili sem 

kallað hefur verið „Tími hinna stríðandi fylkja“ (zhanguo shidai 戰國時代 ca. 5.öld – 

221 f.o.t.). Þar má segja að mikið upplausnarástand hafi ríkt og menningin hafi 

hreinlega verið í molum. Hann horfði með aðdáunaraugum til menningar fyrra Zhou 

veldisins (西周 ca. 1047-771 f.o.t.). Þar ríkti mjög friðsæl menning, þar sem sást t.a.m. 

að embætti gengu til manna vegna hæfileika en ekki skyldleika. (Loewe & 

Shaughnessy, 1999, bls. 293). Hann vildi endurvekja sterka hefð af li 禮 (siðum og 

athöfnum) sem höfðu þróast í þeim menningarheimi. 

 Hann vildi meina að samfélag sem stýrist af li 禮 sé samfélag sem stýrir sér sjálft 

(sbr. Speki Konfúsíusar 2.3). Hugtakið li 禮 er ein af veigamestu hugmyndunum sem 

draga má lærdóm af úr kenningum Konfúsíusar. Li 禮 er gjarnan þýtt sem siðir eða 

athafnir (sbr. Ragnar Baldursson, 1989, bls. 25) en varhugavert er að setja 

samasemmerki á milli þess íslenska og fornkínverska, því að um gjörólíka 

menningarheima er að ræða og allar tilraunir til að tengja þá saman gefa okkur í besta 

falli nokkrar hliðar á því gríðarlega umfangsmikla og fjölþætta menningarhugtaki sem li 

禮 er. 

 Samkvæmt mínum athugunum mætti þýða li 禮 á þrefaldan máta með orðaforða 

okkar núverandi heimsmyndar þar sem hver þýðing leiðir af sér aðra en þær eru: 

helgiathafnir, almennir mannasiðir og ákjósanleg hegðun. Í okkar samfélagi þekkjum 

við til ákveðinna helgiathafna sem eru notaðar sem táknræn brú milli ólíkra skeiða 

lífshlaupsins. Þar má nefna skírn barna, fermingar, giftingar og jarðarfarir. Allar þessar 

athafnir eru orðnar að rótgrónum þáttum í okkar menningu sem við teljum almennt 

mjög mikilvægar. Jafnvel þeir sem skilgreina sig utan trúarbragða vilja gjarnan hafa 

slíkar athafnir og má þar nefna borgaralegar fermingar- og giftingarathafnir húmanísku 

samtakanna Siðmenntar. (Siðmennt, 2016) 

 Í þeim menningarheimi sem Konfúsíus og lærisveinar hans lifðu voru 

helgiathafnir mjög rótgróinn hluti af daglegu lífi og þar var fjöldinn allur af 

helgiathöfnum sem eiga sér enga samsvörun í íslensku nútímasamfélagi. Með öðrum 

orðum var lítill greinarmunur á milli þess veraldlega og þess helga. Þessar fyrrnefndu 
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athafnir gátu tengst óséðum öndum eða guðum. Þessir guðir eða andar sem Kínverjar 

hylltu gátu verið látnir ættingjar eða menningarhetjur. Þá miðaði helgiathöfnin að því að 

samsama sig og kalla fram minningu þess liðna. Þetta þekkjum við svo sem sjálf úr 

eigin menningu af athöfnum eins og jarðarförum, skrifum minningargreina og hyllingu 

látinna þjóðhetja (sbr. 17. júní, þegar við fögnum stofnun lýðveldisins á afmælisdegi 

Jóns Sigurðssonar). Þar eru ákveðnar athafnir framkvæmdar eins og ræðuhöld, söngur 

og skrúðgöngur til að framkalla þau góðu gildi sem þetta fólk stóð fyrir í lifanda lífi. Því 

má svo bæta við að það er mjög algengt við ýmis hátíðleg tilefni að tónlist er í hávegum 

höfð en vikið verður betur að hlutverki tónlistar síðar. 

 Þessar athafnir gátu líka miðað að því að hylla náttúruvætti en kínversk hugsun á 

þessum tíma bjó ekki yfir aðgreiningu milli vistfræði og siðfræði eins og okkar menning 

gerir í dag. Hún sá náttúruna ekki sem forðabúr fyrir neyslu mannskepnunnar heldur 

sem lifandi kraft sem bjó yfir óséðum öflum sem maðurinn fær aldrei skilið til fullnustu. 

Þannig gátu formlegar helgiathafnir samsamað mennina gangi náttúrunnar og kennt 

þeim að lifa í samræmi við hana. 

 Li 禮 er eins og áður sagði samt umfangsmeira en svo að eiga bara við um 

formlegar helgiathafnir því það nær líka til mannasiða og hegðunar okkar gagnvart öðru 

fólki. Í daglegu lífi framkvæmum við allskonar athafnir í samskiptum okkar við annað 

fólk, við heilsum með handabandi eða jafnvel með því að fallast í faðma og kveðjum 

með kossi. Þessi leikatriði lífsins hugsum við sjaldnast sem helgiathafnir en við getum 

samt litið á þær sem góða mannasiði. Með þessum látbrögðum getum við sýnt hversu 

vel við þekkjum annað fólk og hve mikil hlýja ríkir okkar á milli. Fingarette hefur bent 

á að í þessum daglegu athöfnum sem tilheyra góðum mannasiðum er mjög mikilvægt að 

sýna nærveru sína. Það er ekki nóg að gefa aðeins frá sér orðin „góðan daginn“ heldur 

viljum við horfa í augu viðmælanda og mynda tengsl við hann á meðan við bjóðum 

honum góðan daginn (1998, bls. 9). Þetta sjáum við líka í Speki Konfúsíusar þar sem 

segir um Konfúsíus: 

  

Hann færði forðfeðrunum fórnir eins og þeir væru viðstaddir og hann færði 
öndunum fórnir eins og þeir væru viðstaddir. Meistarinn sagði: „Geti ég 
ekki tekið þátt í fórnargjörðinni læt ég ekki aðra fórna fyrir mig.“ (Speki 
Konfúsíusar 3.12). 
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Þetta mætti túlka á þann hátt að þarna eigi hann við nauðsyn þess að framkvæma allar 

sínar athafnir af samvisku og athygli. Í fornkínversku samfélagi má í raun segja að í 

öllum samskiptum hafi ríkt ákveðinn heilagleiki. Þar með var allt sem gerðist í daglegu 

lífi heilagt að einhverju leyti. Þannig gat orðið li 禮 átt við bæði mannasiði og 

helgiathafnir. Þar með er framkoma okkar og hegðun gagnvart öðru fólki í sjálfu sér 

ákveðin helgiathöfn. Í þessari hugsun eru öll félagsleg samskipti æðsta form tjáningar 

og þannig metin heilög á vissan hátt. Því leiða helgiathafnir að mannasiðum og þetta 

sýnir okkur enn frekar hvernig konfúsíanistar sáu fyrir sér að maðurinn gæti samstillt 

sig alheimsferlinu (tian 天) með fágun eigin hegðunar í daglegu lífi. Þar sem allt væri 

metið heilagt getum við nálgast það heilaga öllum stundum. 

 Li 禮 hefur þannig verið lagt að jöfnu við siðmenntaða hegðun (e. civility) 

(Angle, 2011, bls. 92). Li 禮 er samt umfangsmeira en svo að eiga bara við um 

siðmenntaða hegðun eða mannasiði því það getur í sinni víðustu merkingu tekið til 

allrar hegðunar okkar þar sem manneskjan er í stöðugri æfingu og þróun að réttri 

hegðun. Hegðun okkar mótast af iðkun okkar eða æfingu á mannasiðum og formföstum 

helgiathöfnum.  Þannig er þetta þrennt samþættað í eina hugmynd um ákjósanlega 

hegðun. Helgiathafnirnar leggja grunninn að mannasiðum sem leggja svo grunninn að 

ákjósanlegri hegðun okkar. Í rauninni erum við alltaf í stöðugri þjálfun í því að hegða 

okkur siðferðilega rétt og í þessu sambandi er gagnlegt að skoða kafla 10 í Speki 

Konfúsíusar sem inniheldur nákvæmar útlistanir á því hvernig Konfúsíus bar sig meðal 

fólks en ekki síður í einveru. Hann hélt áfram að hegða sér samkvæmt bestu ákjósanlegu 

mannasiðum, ávallt og jafnvel í einrúmi:  

 

Hann takmarkaði áfengisneyslu sína við ákveðið magn en drakk aldrei svo 
hann ruglaðist (Speki Konfúsíusar 10.8). 

 

Hann ræddi ekki yfir mat og talaði ekki er hann var lagstur til svefns (Speki 
Konfúsíusar 10.10).  

 

Jafnvel þótt ekkert væri í matinn nema grófgerð grjón og grænmetissúpa 
gerði hann úr því fórn hátíðlegur í bragði (Speki Konfúsíusar 10.11). 
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Þannig vildi Konfúsíus meina að stjórnandi sem hefði ræktað sjálfan sig og kynni réttar 

athafnir og mannasiði þyrfti ekki að skipa öðrum fyrir (sbr. Speki Konfúsíusar 13.6) 

heldur hreyfðist veröldin í kringum hann áreynslulaust: 

 

,,…Dygð hefðarmanna er eins og vindurinn, dygð smámenna er eins og 
grasið. Grasið sveigist alltaf í vindinum þegar hann blæs yfir það.” (Speki 
Konfúsíusar 12.9) 

 

Á öðrum stöðum í Speki Konfúsíusar (sbr. 2.1) sjáum við svipuð ummæli um að 

veröldin snýst í kringum stjórnanda sem stjórnar eftir dyggð frekar en af hörku. 

Fingarette bendir á möguleikann á því að við getum ekki stjórnað umhverfi okkar á 

meðvitaðan hátt því við höfum ekki ræktað okkur sjálf nógu vel í samræmi við góðar 

athafnir og siði. Með því að læra rétta siði og athafnir getum við raunar haft heilmikil 

áhrif enda líkir hann þessu við galdrabrögð: 

 

Með göldrum á ég við getu ákveðinnar manneskju til að ná fram vilja sínum 
beint og án erfiðis gegnum ákveðna athöfn, með handabendingu eða með 
mæltu orði. Sá sem notar galdrabrögð á þennan hátt notar þannig ekki beint 
aðferðir eða verkfæri til að ná fram fyrirséðum tilgangi sínum; né heldur 
notar hann valdbeitingu eða líkamlegan kraft. Það eru ekki til neinar 
hagnýtar aðferðir sem hafa verið þróaðar og prófaðar með öruggum 
niðurstöðum. Hann einsetur vilja sinn í athöfn og með rétt framkvæmdri 
handabendingu og mæltu orði; án nokkurs erfiðis af hans hálfu, nær hann að 
ljúka því sem hann ætlaði sér. (1978, bls. 3). 

 

Þarna virðist Fingarette ekki bara eiga við nauðsyn þess að kunna góða mannasiði og 

réttar athafnir til að hafa áhrif á umhverfi okkar. Hann virðist líka eiga við þá trú að geta 

treyst því að við fáum því áorkað sem við viljum jafnvel þótt við sjáum ekki 

nákvæmlega fyrir okkur hvernig það gerist. Með því að kunna réttar athafnir og 

mannasiði eða með rétt framkvæmdum handabendingum og orðum eins og hann segir 

getum við raunar haft heilmikil áhrif á umhverfi okkar og samferðamenn. Við getum 

tekið sem dæmi þann sið að grunnskólanemendur rétti upp hönd til að fá aðstoð. Með 

því einu að læra þessa athöfn geta þeir fengið kennarann til að ganga þvert yfir stofuna 

og deila þekkingu sinni án þess að móðga viðkomandi. 

 Það er þessi gífurlega áhersla á fágun eigin hegðunar í daglegu lífi sem er svo 

sérstök við konfúsíanisma. Henry Rosemont hefur kallað þetta mannmiðaða trúhneigð 
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(e. human centered religiousness). Hann líkir þessu þannig við jógaiðkun, að með fágun 

eigin hegðunar gegnum vel framkvæmdar athafnir sé um að ræða ákveðna andlega 

iðkun sem hefur það markmið að draga úr áhrifum einstaklingspersónuleikans (egósins) 

og auka samhljóm í samskiptum okkar við umhverfi okkar og aðrar mannverur. Li 禮 

athafnir tengja okkur í virðingu við bæði umhverfi okkar og samferðamenn en samtímis 

einnig við menningararfleifð fortíðarinnar. Við höldum því menningararfleifðinni 

lifandi handa komandi kynslóðum með iðkun góðra mannasiða og athafna. Þannig má 

einnig segja að við getum orðið tímalaus hlekkur milli fortíðar og framtíðar (2016, bls. 

145). Þannig er engin frelsun í öðrum heimi heldur er áherslan öll á ákveðinn þroska 

eða skilning á hlutverkum okkar og athöfnum í daglegu lífi. Tiandao 天道 eða gangur 

alheimsferlisins mun svo birtast okkur enn betur eftir því sem við getum þroskað okkur 

og fágað hegðun okkar. Þessi þroski er því jafnt andlegur sem siðferðislegur því þetta 

tvennt verður ekki aðskilið heldur er fólgið hvort í öðru. Áherslan er á skapandi túlkun 

manneskjunnar á þeim leikatriðum sem lífið krefst af henni. Þessi leikatriði li 禮 má 

þannig kalla mannasiði eða athafnir eftir því samhengi sem við á. Rodney Taylor segir 

þannig um markmið þessa sjálfsræktar- og þroskaferlis: 

 

Sjálfsrækt hefur birtingarmynd sína út á við í umhyggju okkar gagnvart öðru 
fólki. Þegar öllu er á botninn hvolft þá er ferðalagið í átt til hinnar endanlegu 
umbreytingar það eitt að verða fullkomlega mannlegur í sambandi við allar 
aðrar verur en ekki að aðgreina aðrar verur frá sjálfinu. Umbreytingin er sá 
punktur þegar sjálfið stendur í mestum tengslum við allt annað. (1998, bls. 
97). 

 

Eða í orðum Konfúsíusar sjálfs: 

 

„…Góðmennska þess sem sigrast á sjálfum sér, verður viðurkennd 
samdægurs um víða veröld.“ (Speki Konfúsíusar 12.1) 

 

Þannig er gert ráð fyrir því að vinni maðurinn á annmörkum sínum með sjálfsrækt, 

mannasiðum og með því að læra tónlist geti hann raunar náð fram vilja sínum í 

samræmi við alheimsferlið eða Tiandao 天道. 
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2.1 Veraldleg viðhorf til li 禮 athafna 
Xunzi 荀子 (298-238 f.o.t.)  sem var uppi tveimur öldum eftir Konfúsíus (551-479 

f.o.t.) fjallaði mikið um getu fólks til að móta sjálft sig á meðvitaðan hátt. Hann trúði 

því að maðurinn hefði eigingjarnar og jafnvel andfélagslegar tilhneigingar frá 

náttúrunnar hendi en gæti engu að síður unnið bug á annmörkum sínum. Hann hélt því 

fram að li 禮 athafnirnar (sem ég hef einnig þýtt sem mannasiði) væru beinlínis búnar til 

í þeim tilgangi að móta eðli okkar á sem mannvænlegastan hátt. Vekja má athygli á því 

að þetta er ekki bara hugaræfing því að í þessari hugsun er líkaminn birtingarmynd 

tilfinningalífsins. Xunzi sagði að með réttri mótun hegðunar sinnar gæti maðurinn náð 

stjórn á lífsorku sinni (Tiwald & Van, 2014, bls. 253). Það mætti því segja að þessi 

virka mótun eigin hegðunar sé á vissan hátt líka siðferðisleg líkamsrækt. Við vitum úr 

eigin lífi að mismunandi aðstæður krefjast mismunandi líkamsbeitingu. Vilji maður 

t.a.m. standa sig vel í atvinnuviðtali þarf maður að rétta fram höndina á réttri stundu, 

hvorki kreista hönd atvinnuveitandans of fast né of laust og setjast niður og standa upp á 

réttum tíma. Yfir heila ævi geta venjur okkar varðandi það hvernig við sitjum á stól haft 

mikil áhrif á líkamsstöðu okkar. Þannig getur framkoma okkar í samskiptum við annað 

fólk sem og hegðun í einrúmi mótað okkur líkamlega. 

 Xunzi benti á að við framkvæmd li 禮 athafna bæri samt ekki að hugsa um 

afleiðingar þeirra. Okkur bæri einfaldlega að tileinka okkur góða mannasiði og 

framkvæma helgiathafnir í þeim tilgangi að gefa upplifun okkar rétt form og stilla 

hugarstarfsemina af. Við hugsum því ekki um afleiðingar athafna okkar heldur 

framkvæmum við einfaldlega til að búa okkur undir það sem koma skal. Þetta er því 

hvorki skyldusiðfræði né afleiðingasiðfræði, heldur má tala um siðfræði sem stillir 

okkur saman við raunverulegan gang mála. Þannig var Xunzi mjög tortrygginn gagnvart 

hugmyndum um yfirskilvitlegan andaheim. Hann var t.a.m. mjög efins um að 

framkvæmd regnathafnarinnar hefði bein áhrif á regnið, hún hefði fyrst og fremst áhrif á 

samband okkar sjálfra við regnið og sagði því: 

 

Maður framkvæmir regnfórnir og það rignir. Hvers vegna gerist þetta? Ég 
myndi segja: Það er engin sérstök ástæða fyrir því. Það er í raun sama 
ástæða fyrir þessu og því þegar maður framkvæmir ekki regnfórn og samt 
rignir […]  Þess vegna lítur hefðarmaðurinn á þetta sem rétt form, en 
alþýðan lítur á þetta sem tilraun til að ná sambandi við andaheiminn. Ef 
maður lítur á þetta sem rétt form, hlýtur maður af mikinn hag. Ef maður lítur 
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á þetta sem tilraun til að ná sambandi við andaheiminn, þá fer maður villur 
síns vegar. (Tiwald, J., & Van, N. B., 2014, bls. 263) 

 

Konfúsíus sjálfur kvað einnig í sama tón og lagði mikla áherslu á að halda 

minningarathafnir handa forfeðrum og framkvæma þær eins og forfeðurnir væru sjálfir 

viðstaddir (Speki Konfúsíusar 3.12). Það væri ekkert yfirnáttúrulegt við þessar athafnir, 

við framkvæmum þær bara eins og hinn látni sé þar meðal okkar og hljótum við það 

ákveðna losun tilfinninga og ákveðna sálfræðilega samstillingu við gang 

alheimsferlisins. Konfúsíus vildi meina að þekking á li 禮 athöfnum (og mannasiðum) 

væri aldrei uppsöfnuð heldur væri hún virk. Þetta væri stöðug viðleitni til að laga 

hegðun sína að þeim aðstæðum sem maður ratar í. Hann segir í þessu samhengi:  

 

Þegar talað er um siði og aftur siði, getur varla verið átt við jaðisteina og 
silkiföt. Þegar talað er um tónlist og aftur tónlist getur varla verið átt við 
klukkuspil og trumbur (Speki Konfúsíusar 17.11).  

 

Þarna vildi hann undirstrika að til þess að skilja mótunarafl liyue 禮樂, tónlistar og 

athafna eða mannasiða, þyrfti virkilega að leggja sig fram um að tileinka sér þessa tvo 

þætti sem verkfæri og nota þau. Konfúsíus sagði líkt og Xunzi eftirmaður hans að með 

li 禮, athöfnum og siðum, mætti móta persónu sína en fullum þroska væri náð með 

ástundun tónlistar (yue 樂) og lesturs ljóða (Speki Konfúsíusar 3.3). Tónlistin er með 

öðrum orðum límið í annars þunglamalegu regluverki li 禮 athafna og siða. 

3 Tónlist yue 樂  
Það er erfitt að gera sér í hugarlund hvers konar tónlist var spiluð á tímum Konfúsíusar 

en mikilvægi hennar var ótvírætt. Hann taldi tónlist og mannasiði lykilatriði í stjórnun 

hvers samfélags og segir því að sé heimsbyggðin undir farsælli stjórn þá taki æðsti 

leiðtogi samfélagsins jafnt ákvarðanir um siði, tónlist sem og um hernaðaraðgerðir 

(Speki Konfúsíusar 16.2). Þetta er nokkuð frábrugðið okkar samfélagi þar sem 

stjórnvöld skipta sér lítið sem ekkert af siðvendni fólks eða þeirri tónlist sem það hlýðir 

á. Konfúsíus vildi jafnvel ganga svo langt að láta með öllu banna siðspillandi tónlist 

(sbr. Speki Konfúsíusar 15.11.) 
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 James Garrison hefur bent á að vestræn heimspeki hefur tekið á félagslegu eðli 

tónlistar en á það til að flokka hana sem algjörlega huglægt fyrirbæri. Segja má að í 

heimsfræði Kínverja sé tilhneiging til að greina margbrotnara orsakasamhengi. Þetta 

sjáum við t.a.m. í Speki Konfúsíusar (sbr. 13.3) þar sem slæm tónlist er metin sem einn 

liður í keðjuverkandi orsakasamhengi sem leiðir til algjörs siðrofs: 

 

…Séu nöfn ekki rétt verður mál stirt og samhengið slitrótt. Sé mál stirt og 
samhengið slitrótt næst ekki árangur í starfi. Náist ekki árangur í starfi geta 
siðir og tónlist ekki dafnað. Dafni siðir og tónlist ekki verða refsingar ekki 
hæfilegar. Séu refsingar ekki hæfilegar veit alþýðan ekki hvenær hún má 
hreyfa hönd eða fót. (Speki Konfúsíusar 13.3) 

 

Konfúsíanistar litu ekki einungis á tónlist sem afurð samfélagsins heldur einnig 

grundvallarmenningarþátt sem byggir það upp. Samfélagið er þannig jafn mikið 

afsprengi tónlistarinnar og tónlistin er afurð þess. Þetta mætti e.t.v. skýra með þeim 

hætti að samfélagsmyndun fyrstu þjóðflokka og þar með forfeðra Kínverja hafi e.t.v. 

orðið til við einhvers konar samkomur þar sem tónlist hefur verið flutt.  

 Joshua Capitanio bendir á að upphaflega eigi konfúsíaníska hefðin rætur sínar í 

andamögnun (shamanisma), áherslan á tónlist og siði sé því nátengd framkvæmd 

helgiathafna. Merking kínverska orðsins ru 儒 sem stendur fyrir konfúsanísku hefðina 

hefur sama uppruna og orðið wu 舞 sem merkir að stíga dans. Capitanio vill meina að 

upphaflega hafi Konfúsíanistarnir verið sérfræðingar í framkvæmdum helgiathafna og 

hafi raunar dansað þær. Þessir miklu andlegu leiðtogar voru þannig sérfræðingar í 

líkamstjáningu. (2012, bls. 310)  

 Þetta er nátengt mynd konfúsíanískra hugsuða á sjálfinu. Það er óstöðugt og 

síbreytilegt en líkamnað sjálf sem birtist okkur í hlutverkum okkar og félagslegum 

athöfnum. Raunar er ekkert orð á forn-kínversku sem samsvarar vestrænum 

hugmyndum um sjálfið sem stöðugu fyrirbæri sem býr yfir kjarna. Áhugavert er að 

skoða það að kínverska orðið fyrir líkama ti 體 er eins og sjá má nauðalíkt tákninu li 禮 

sem ég hef þýtt hér að framan sem athafnir eða mannasiðir.  Þessi tvö tákn eru raunar 

skyld. Eins og sjá má er hægri hluti þeirra sá sami en sá vinstri er annars konar. Í Shuo 

Wen Jie Zi sem er táknskýringabók frá Han tímabilinu má finna ítarlega skýringu á 

táknunum tveimur. Táknið ti 體 sem merkir líkama samanstendur af táknhlutunum gu 

骨 sem táknar hold eða bein og li 豊 sem merkir einhvers konar tól sem notað er til að 
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framkvæma fórnarathafnir. Li 禮 sem stendur fyrir athafnir eða mannasiði er aftur á 

móti samsett úr táknunum shi 示 og li 豊 sem tákna altari og fórnaráhöld (e.d.). Þetta er 

því á vissan hátt nátengt þeirri hugmynd að líkami okkar sé fórnaraltari fyrir ákveðnar 

hreyfingar eða hegðun. Með réttri og dyggðugri líkamsbeitingu sem við færum fram á 

fórnaraltarinu sem er líkami okkar erum við þannig nær gangi alheimsferlisins. Sjálfið 

er þannig margþætt og byggir á upplifunum okkar á hlutverkunum sem við leikum í 

lífinu. Því er sjálfið á stöðugri hreyfingu og upplifun okkar af því sömuleiðis. Tónlist 

hefur ríku hlutverki að gegna þegar við nemum aðstæðubundna hegðun sem fylgir 

ólíkum hlutverkum lífsins. Garrison bendir á þá einföldu staðreynd að tónlist getur 

hreyft við okkur og kallað fram líkamleg viðbrögð.  Það að heyra tónlist eða spila hana 

hefur áhrif á hvernig við hegðum okkur og hvernig okkur líður. Tónlist slær ákveðinn 

takt sem við hreyfumst eftir en tónlist sameinar einnig ólíka persónuleika í einn 

samstíga dans.  

 Taktur er einn grundvallarþáttur góðrar tónlistar en kínverska orðið fyrir takt (jie 

節) táknar upphaflega hólf í bambusgrein. Taktur er því að vissu leyti táknrænn fyrir 

þau hólf eða hlutverk sem við lifum í. Orðið hefur þannig ákveðna vísun 

í formfestu réttra athafna og mannasiða (li 禮).  (Garrison, 2012, bls. 210). Hann 

endurspeglar ákveðna reglufestu í félagslegum hlutverkum enda er réttur taktur í tónlist 

nátengdur samstarfi ólíkra hlutverka hljóðfæraleikaranna sem takast á við tónverkið. 

Við þetta mætti bæta að mjög mikilvægt er einnig að tónverk sé leikið af alúð og 

innlifun. Það sama á við hlutverk okkar í lífinu. Hlutverkin eru þannig ekki bara 

yfirborðskenndur söguþráður sem við tökum að okkur vísvitandi heldur eru þau 

snertipunktur okkar við lífið og gefa okkur því síbreytilega sjálfsmyndina. Þarna má 

greina ákveðna hugmynd um að tónlist sé ekki bara afurð menningarinnar, hún sé í raun 

og veru grunnur hennar. Góð og dygðug hegðun byggir ekki bara á takti og reglufestu 

eins og tónlist gerir heldur einnig ákveðnu samspili við aðra leikmenn í tónverki lífsins. 

 Mengzi 孟子 （371-289 f.o.t.) sem hefur verið álitinn einn allra mikilvægustu 

túlkenda konfúsanísku hefðarinnar líkti einmitt hegðun Konfúsíusar við tónverk. Með 

því vildi hann í raun sýna að þrátt fyrir formfestu var hegðun hans algjörlega 

aðstæðubundin, sprottin að innan og fylgdi ákveðnum takti. Þannig vildi hann sýna fram 

á ákveðna samstillingu milli mismunandi hegðunarmynstra Konfúsíusar sem virtust oft 

tilviljanakennd við hinar ýmsu aðstæður. Samkvæmt Mengzi sló Konfúsíus réttu 

nóturnar á réttum tíma í samskiptum sínum við annað fólk, hann byrjaði á bjölluslætti 
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en endaði á stóru ásláttarhljóðfærunum (Mencius 5AB). Þrátt fyrir að vera svo 

formfastur í hegðun sýndi Konfúsíus fram á mikinn sveigjanleika í samskiptum sínum 

enda segir um hann:  

 

Fernt var það sem meistarinn var algjörlega laus við: Hann var laus við 
fyrirfram mótaðar skoðanir, hafði engar ófrávíkjanlegar reglur, var aldrei 
ósveigjanlegur og var laus við alla sérplægni (Speki Konfúsíusar 9.4). 

 

Mengzi undirstrikaði möguleika allra óháð bakgrunni þeirra á því að þróa manneðli sitt 

(xing 性) í átt til góðmennsku (ren 仁). Með tónlistarmyndlíkingu sinni vildi hann sýna 

fram á ákveðið flæði í hegðun Konfúsíusar. Það væri ekki nóg að fara eftir reglum 

heldur þyrfti maður að byggja upp ákveðna næmni eða háttvísi gagnvart aðstæðum og 

hegða sér í samræmi við það. Þetta svipar um margt til tónlistarflutnings. 

 Tónlist var þannig mikils metin sem sameinandi þáttur og hefur James Garrison 

bent á að hugmyndin um að tónlist veki samheldni eða samhljóm (he 和) eigi rætur 

sínar að rekja langt aftur. Þessa hugmynd má þannig sjá í Breytingaritningunni (Yijing 

易經) hvernig „fornkonungarnir tóku upp tónlistargerð til að hylla dyggðir, sýna 

keisaranum virðingu og minnast liðinna forfeðra.“ Í Sagnaritinu (Shiji 史記) er einnig 

hugmyndin um tónlist sem þéttofna félagslegum stöðugleika mjög áberandi. Þannig er 

sagt að einn fornkonunganna Shun 舜 hafði við hirð sína mikinn tónsmið sem bar 

nafnið Kui 夔. Kui þessi var svo magnaður hann gat með einföldum hljóðfæraflutningi 

búið til samfélagslegan stöðugleika. Kui hefur því staðið sem nokkurs konar 

persónugervingur fyrir notagildi tónlistar þó svo að hlutverk hans sé margþættara. 

(Garrison, 2012, bls. 211). 

 Í Siðabókinni (Liji 禮記) eru samfélagsmótandi þættir tónlistar og mannasiða 

víða nefndir en þar má einnig sjá hvernig nota má tónlist til ástandsgreiningar á 

samfélagi. Hlutverk li 禮 athafna (eða mannasiða) er að setja persónu okkar (eða sjálfi) 

mörk en tónlist brýtur slíkar aðgreiningar og sameinar okkur í eitt. Með beitingu liyue 

禮樂  (tónlistar og mannasiða) má þannig læra að þekkja þessi mörk á milli 

einstaklingsins og annarra. Tónlist sameinar í velvild og vináttu enda miðar hún að 

samhljómi (eða he 和). Li 禮 athafnir eða mannasiðir aðgreina hlutverk manna og er 

ætlað að vekja virðingu milli manna af ólíkum stéttum (e.d.). 
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 Áhugavert er einnig að skoða íslenska orðið „tónlist“. Því að við nánari athugun 

mætti segja að það tákni listina að tóna saman. Í íslenskri orðabók er orðið „list“ 

skilgreint sem sú íþrótt að búa til eitthvað eftirtektarvert eða fagurt. (Íslensk orðabók: 

A–L, 2002, bls. 904). Ég myndi bæta því við að það sem er eftirtektarvert er jafnan 

eitthvað sem hefur áhrif á okkur eða nær til tilfinningalífs okkar á einhvern hátt. Tónn 

hefur tvöfalda merkingu sem annaðhvort raddblær eða eitthvað annað hljóð með jafnan 

og stöðugan sveiflufjölda (Íslensk orðabók: M-Ö, 2002, bls. 1602). Með öðrum orðum 

er tónlist sú íþrótt að búa til eftirtektarvert hljóð með jöfnum og stöðugum sveiflufjölda 

sem er forsenda þess að við getum fært þau saman við önnur hljóð og fundið samhljóm. 

Þarna erum við ef til vill að fletta ofan af gamalli heimsmynd sem á eitthvað skylt við 

okkar eigin sem liggur enn að einhverju leyti í uppruna íslenskra orða. 

 

3.1 Tónlist í Siðabókinni (Liji 禮記) 
Fyrir konfúsíanistum lá mikilvægi tónlistar í möguleika hennar á að búa til 

samfélagslegan stöðugleika og samheldni meðal fólks. Þetta gerði tónlistin með því að 

veita fólki útrás fyrir tilfinningalega tjáningu. Siðabókin (Liji 禮記) sem er ein af 

höfuðritum konfúsanísku hefðarinnar fjallar um framkvæmd siða og athafna en snertir 

líka á hlutverki tónlistar í mótun og stýringu samfélags.  

Tónlist er í þessari hugsun bein endurspeglun á tilfinningalífi mannsins og líðan 

hans í samfélagi við aðra menn. Þetta sjáum við í „Tónlistarkaflanum“ (Yueji 樂記) 

sem er hluti Siðabókarinnar en þar er tilurð tónlistar lýst sem afsprengi af tilfinningalífi 

mannsins. Hún verður til fyrir tilraunir hans til að framkalla náttúruhljóð upp á eigin 

spýtur og færa þau í samhljóm (he 和 ) með öðrum hljóðum. Hljóðfærin eru 

birtingarmynd á ytri náttúru en endurspegla samtímis persónulega túlkun mannsins á 

umhverfi sínu. Hún sýnir einnig tilraunir hans til að finna samleið með meðbræðrum 

sínum. Gert er ráð fyrir því að góð og vönduð tónlist endurspegli samheldið samfélag 

þar sem fólki líður vel. Tónlist er líka miðill fyrir tilfinningaleg boð og getur haft bein 

áhrif á tilfinningalíf þeirra sem heyra hana. Joshua Capitanio segir í þessu samhengi:  

 

Með því að stýra því gegnum formlega athöfn hvers konar tilfinningar verða 
tjáðar í tónlist, trúðu konfúsíanistarnir að æðsti leiðtogi ríkisins gæti mótað 
siðferðiskennd þegna sinna. (2012, bls. 314) 
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Hann bendir á „Tónlistarkafla“ Siðabókarinnar þar sem tilurð tónlistar er lýst og segir 

okkur að samband tónlistar og siða sé ekki bara myndlíking heldur er það þéttofið; 

framkvæmd tónlistar er í raun li 禮 athöfn. 

 „Tónlistarkafli“ Siðabókarinnar hefur ríkulegar lýsingar á eðli mannsins og 

tilurð tónlistar. Þar er manneðlið sagt samanstanda af lífsorku (xieqi 血氣), greind 

(xinzhi 心知) og óútreiknanlegum tilfinningum sem stjórnast af ytra umhverfi hans 

(e.d., 31. grein). Tónlistin er bein birtingarmynd af umhverfi mannsins og stjórn 

samfélagsins sem hann býr í. Séu markmið leiðtoga samfélagsins lítilvæg (zhiwei 志微) 

birtist það greinilega í tónlist með hraðan takt þar sem líftími nótnanna er stuttur. Þessi 

tónlist lýsir bæði og elur á samfélagi þar sem fólkið er þjakað af áhyggjum (yousi 憂思

). Þessi hugsun byggir vissulega ekki á vísindalegum rannsóknum heldur næmni fólks 

fyrir umhverfi sínu og því er áhugavert að bera þetta saman við þá tónlist sem við 

heyrum í umhverfi okkar í dag eins og til dæmis popptónlist nútímans. 

 Í „Tónlistarkaflanum“ er jafnframt sagt að þar sem stjórnað er í sátt og samlyndi 

verður tónlistin hæg með fjölskrúðugum blæbrigðum en þess háttar tónlist vekur rósemd 

fólks (e.d., 27. grein). Æskilegri tónlist er því lýst sem svo að hafi menn sem sækjast 

eftir siðferðisþroska farið villur vegar, finni þeir vegferð sína á ný við það eitt að heyra 

hana. Góð og vönduð tónlist gefur af sér mikla gleði enda getur kínverska táknið fyrir 

tónlist eða yue 樂 einnig táknað gleði le 樂 (e.d., 32. grein). 

 Samfélagsstýrandi þættir tónlistar eru sérstaklega undirstrikaðir í annarri grein. 

Þar segir að fornkonungar Zhou-veldisins, sem Konfúsíus áleit vera 

fyrirmyndarstjórnendur, hafi metið samfélagsmótandi áhrif tónlistar og siða að jöfnu við 

lög og refsingar. Í fyrirmyndarríki Zhou-veldisins settu siðir eða athafnir (li 禮) vilja 

manns í réttan farveg, tónlistin (yue 樂) gaf röddum þeirra samhljóm, lögin (fa 法) sáu 

til þess að allir væru jafnir andspænis einu regluverki. Refsingum (xing 刑) var þá 

einungis beitt í þeim tilgangi að koma í veg fyrir tilhneigingu manna til að taka til sín 

meir en þeir þurftu (jian 奸) (e.d., 42. grein). 

 Þessi hugsun virðist vera gegnumgangandi í Siðabókinni. Þannig er tónlist hins 

friðsæla Zhou-veldis borin saman við tónlist upplausnartímabilsins sem fylgdi því. Þar 

segir að tónlist Zhou tímabilsins hafi einkennst af reglufestu og vönduðu vali á hlutverki 

dansara og hljóðfæraleikara. Tónlist á upplausnartímabilinu einkenndist aftur á móti af 
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tilviljanakenndri samsetningu hljóðanna og agaleysi þeirra sem fluttu hana. Þessi tónlist 

var ekki aðeins álitin lýsandi fyrir ástand samfélagsins heldur að hún beinlínis smitaði út 

frá sér og kynti undir frekari upplausn. Það er eins og áður sagði áhugavert að setja þetta 

í samhengi við popptónlist nútímans, þar sem takturinn er bæði hraður og 

tilviljanakenndur og kyntákn eru óspart notuð í framsetningu hennar. Maður gæti velt 

fyrir sér hvort samfélagsleg áhrif slíkrar tónlistar hefðu meiri áhrif en lagabókstafir og 

menntastefnur. Áhugavert væri að líta á tónlist í stærra samhengi en svo að að hún sé 

einfaldlega huglæg og hlutlaus afþreying líkt og almennt virðist viðtekið í samtímanum. 

Í konfúsíanískri hugsun er nefnilega gert ráð fyrir því að tónlist geti grafið undan 

stöðugleika samfélagsins. Gert er ráð fyrir því að tónlist hafi mikil áhrif á lífsorku okkar 

og sálarlíf. Óæskileg tónlist getur myndað mikla togstreitu innra með manninum og alið 

með honum óæskilegar hneigðir. Aftur á móti hefur vönduð tónlist sem spiluð er í 

samræmi við náttúruöflin góð áhrif á hug, hjörtu og líkama. 

 Þetta þýðir samt ekki að fólk sé varnarlaust gagnvart tilfinningamótandi áhrifum 

tónlistar. Þvert á móti er sagt að hafi menn náð ákveðnum siðferðisþroska heyri þeir 

ekki einungis hljóðið í hljóðfærunum heldur einnig hugmyndirnar sem þau tjá (e.d, 42. 

grein). 

 Í gegnum tónlistina finnum við fyrir tilfinningalífi þeirra sem sömdu hana og 

fáum útrás fyrir okkar eigin tilfinningar. Hljóðfæraleikurinn og dansarnir sýna okkur 

ástand samfélagsins. Þannig eru tónlist og mannasiðir mikilvæg verkfæri í þroskaferli 

mannsins og leit hans að sönnu eðli sínu. Með tónlist og ljóðagerð, mannasiðum og 

athöfnum getur hann náð stjórn á óreglulegu tilfinningaflökti og eigingirni og orðið að 

æðri siðgæðisveru. 
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Niðurstöður 
Hér hafa verið dregin saman nokkur sérkenni konfúsíanískrar hugsunar og viðhorf 

konfúsíanískra hugsuða til tónlistar og athafna eða mannasiða. Eins og komið hefur 

fram litu þeir á þessa tvo þætti menningarinnar sem grundvallarþætti í stjórnun og 

uppbyggingu góðs, samheldins og sterks samfélags. Þeir álitu góða mannasiði og 

athafnir verkfæri til að byggja upp heilbrigða hegðun og notuðu tónlist sem aðferð til að 

leysa úr læðingi þá sálfræðilegu spennu sem oft myndast í samskiptum fólks. Iðulega 

krefjast samskipti þess að við látum vísvitandi eða ómeðvitað í minni pokann og þá 

getur tónlist veitt tilfinningum okkar útrás.  

 Einnig hefur verið dregin upp mynd af manninum og sálarlífi hans eins og 

konfúsíanískir hugsuðir sáu það fyrir sér. Maðurinn er alltaf hluti af heild og sálarlíf 

hans opinberast honum ekki í einrúmi heldur í samskiptum við annað fólk. Í framhaldi 

af þessari mynd af sálarlífi mannsins velti ég fyrir mér hvort of mikil áhersla á 

einstaklingsmiðuð mannréttindi og tjáningu geti orðið til þess að við hættum að finna 

samhljóm með fólki í kringum okkur og einangrumst frá umhverfi okkar. Hugsanlega er 

tónlist myndlíking fyrir samheldni þar sem hún byggir yfirleitt á samstarfi margra ólíkra 

aðila. Einnig tjáir hún tilfinningar þeirra sem sömdu hana og hefur þannig möguleika á 

að finna tilfinningalífi okkar sjálfra ákveðinn farveg. Mannasiðir eru líka ákveðin 

mynstur sem við getum stýrt tilfinningum okkar eftir. Í dag er mikil áhersla á að vera 

sem náttúrulegastur í hegðun og ómótaður í tjáningu en oft hefur gleymst að gott er að 

kunna mörk á eigin hegðun. Þegar öllu er á botninn hvolft koma góðir mannasiðir okkur 

sjálfum til góða, þar sem við sköpum minna umrót á sálarlífi okkar ef við kunnum 

okkur mörk í samskiptum við annað fólk. 

 Konfúsanísk hugsun er sérlega áhugaverð því að hún krefur hinn vestræna 

lesanda um að stíga út úr sínum eigin menningarheimi og líta hlutverk og stöðu 

mannsins í heiminum öðrum augum. Vert er að athuga hvað hún hefur fram að færa í 

alþjóðlegri umræðu þegar kemur að stjórnmálum og siðfræði. Um er að ræða speki sem 

er mjög ólík vestrænni heimspeki en vegna þess hve augljóslega hún er kínversk felur 

hún ekki uppruna sinn. Með alþjóðavæðingu undanfarinna áratuga hefur hinn kínverski 

menningarheimur hlotið meiri útbreiðslu. Aukin þörf er á að skilja hugsunarhátt og 

markmið þeirrar menningarheildar. Konfúsíanismi er einn mikilvægasti 

hugmyndastraumurinn í hinni kínversku menningarheild. Ég velti fyrir mér möguleikum 

konfúsíanisma og annarra kínverskra heimspekistefna á að færa okkur nýja sýn á 
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samfélagsmál nútímans og jafnvel möguleikum þeirra á að varpa sýn á lífið sem er 

líkari þeirri sem forfeður okkar Íslendinga höfðu fyrir 20. öldina. Konfúsíanismi býður 

upp á áhugaverða nálgun á mannleg samskipti vegna áherslu á fágun eigin hegðunar í 

daglegu lífi og aðlögun að þeim ófullkomnu og oft óvæntu aðstæðum sem lífið færir 

okkur. 

 Ég velti fyrir mér hvort speki Konfúsíusar eigi eitthvað skylt við lífsspeki 

forfeðra okkar hér á Íslandi. Færa má rök fyrir því að áhersla á drengskap, fágun eigin 

hegðunar og siðvendni sem finna má í Hávamálum sé keimlík speki Konfúsíusar: 

 

Gráðugur halur,  

nema geðs viti,  

etur sér aldurtrega.  

Oft fær hlægis  

er með horskum kemur  

manni heimskum magi. (e.d.) 

 

Í framhaldi af því má spyrja hvort daglegar athafnir forfeðra okkar (fyrir 16. öld) hafi 

endurspeglað annan skilning á eðli mannsins og gangverki náttúrunnar. Fylgdu þær 

formföstum siðum og athöfnum sem sveigðust svo með árstíðaskiptum? 

  Það hefur verið mér umhugsunarefni hvort þessi gífurlega sálfræðilega spenna 

sem nútíma fólk upplifir hafi verið til staðar í lífi forfeðra okkar eða hvort þeir hafi 

hreinlega upplifað sig sem tímalausa gesti náttúrunnar; fjölskyldueiningar sem hlutu 

lífsfyllingu af hinu hefðbundna hlutverki sínu.  

 Ég ætla ekki að halda því fram að það líf hafi að öllu leyti verið ákjósanlegra en 

það sem við lifum hér og nú en ég get gert mér í hugarlund að það hafi innihaldið 

merkingarbæran söguþráð sem fólk gat fylgt eftir. Algjör andstæða þess sem við búum 

við í dag þar sem ber á meiri óreiðu, þar sem hver og einn skal finna sitt sanna eðli í 

einrúmi, æskudýrkun gegnsýrir tísku og gamalmennum hefur verið komið fyrir á 

stofnunum sem jafnframt kemur í veg fyrir að eldri kynslóðirnar mennti þær yngri með 

daglegum samskiptum. Við verðum því nokkurs konar eilífðarunglingar en okkur vantar 

réttu formin til að öðlast þann þroska sem við þurfum á að halda á ólíkum skeiðum 

lífshlaupsins. Allt hefur verið hólfað niður en okkur skortir söguþráðinn og ævintýrið. 
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