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Abstract 
Qigong was initiated by the Chinese government in the 1950´s as a domestic medical tradition 

to be included within a modern scientific framework. During the first decades it became 

popular among the élite. During the 70´s and 80´s scientific confirmation of the existence of 

qi contributed to its immense popularity among the population. Charismatic leaders with a 

traditional background were leading their groups in parks and the movement was booming. In 

1992 Falun Gong was established by Li Hongzhi as qigong taken to a higher level. Its 

popularity increased and Li was associated with buddha as well as the daoist messiah Li 

Hong. After manifestations and demonstrations Falun Gong was banned in China as a 

religious sect, potentially threatening to society. This reaction of the Chinese government as 

well as the popularity of the movement can be understood within its context of Chinese 

history of religion as a particular strand of traditional religion and folk sectarianism, often 

referred to as White Lotus, influenced by ancient Chinese traditions and Daoism as well as 

Buddhism and Manichaeism 

Keywords: Falun Gong, folk sectarianism, White Lotus, Daoism, Buddhism, Manichaeism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. Inledning och bakgrund………………………………………………...1 

1.1 Frågeställning………………………………………………………………………2 

1.2 Syfte………………………………………………………………………………..2 

1.3 Metod………………………………………………………………………………2 

1.4 Disposition…………………………………………………………………………2 

1.5 Begrepp och avgränsningar……………………………………………………….. 3 

1.5.1 White Lotus teachings………………………………………………….3 

1.5.2 Kinesisk religionshistorisk kontext……………………………………..3 

 

2. Qigong och Falun Gong…………………………………………………4 

 

3. Religionshistoriska traditioner i Kina………………………………….7 

3.1 Forntida traditioner………………………………………………………………...7 

3.2 Konfucianism……………………………………………………………………..10 

3.3 Daoism……………………………………………………………………………12 

3.4 Sammanfattning…………………………………………………………………..14 

4. Utländska läror……………………………………………………………..15 

          4.1 Buddhismen……………………………………………………………………….15 

            4.2 Manikeismen……………………………………………………………………...20 

            4.3 Sammanfattning…………………………………………………………………..23 

5. White Lotus…………………………………………………………………24 

            5.1 Sammanfattning…………………………………………………………………..28 

6. Slutsats………………………………………………………………………28 

7. Diskussion…………………………………………………………………...29 

8. Litteratur……………………………………………………………………32 

 



1 
 

1. Inledning och bakgrund 

Den 25 april 1999 sitter 10 000 - 16 000 Falun Gong-anhängare på marken utanför 

partihögkvarteret i Peking med någon av Li Hongzhis små blå böcker, Zhuan Falun eller 

Falun Dafa, i handen. Rörelsen presenteras i västerländska media som en religion eller rörelse 

med religionsliknande kännetecken. Bland demonstranterna finns såväl partimedlemmar som 

intellektuella och statstjänstemän som protesterar mot fängslandet av kollegor i samband med 

en demonstration dagen före i Tianjin, ca 600 km söder om Peking. Detta utgör den största 

demonstrationen i Kina sedan demokratirörelsen 1989.
1
  I samband med manifestationen 

fängslas tiotusentals anhängare till Falun Gong, tusentals torteras och hundratals dödas.  Falun 

Gong förbjuds i Kina i juli 1999 och är sedan dess livskraftigt utanför landet, främst bland via 

internet och bland utlandskineser i Nordamerika men också i Taiwan, Australien och Europa.   

Utövandet i Sverige av Falun Gong väcker i samtiden främst associationer till alternativ 

medicin och kopplingen till religionsutövning eller politisk provokation kan förefalla 

långsökt. Ownby hävdar dock att såväl qigong som Falun Gong bör betraktas som samtida 

uttryck för en specifik tradition inom kinesisk folkreligion.  

My argument is that both qigong in general and Falun Gong in particular should be seen as modern 

reincarnations — although considerably transformed in important ways — of a particular strand of 

traditional Chinese popular religion generally referred to in Western scholarly literature as the “White 

Lotus Tradition” or as “folk sectarianism.” A related point is that just as the study of China’s past 

religious experience sheds light on Falun Gong, so study of Falun Gong affords new insights into the 

significance of the traditions on which it has built. Indeed, studying Falun Gong — or qigong — in its 

proper context, rather than debating whether Falun Gong should be viewed as a heterodox cult, will 

enable us to come to a new understanding of the role of such practices in Chinese society and 

culture.
2
 

Falun Gong ingår enligt Ownby i en historisk tradition av sekteristisk folkreligion i Kina. Då 

kopplingar mellan samtida qigong, Falun Gong och historiska skeenden inom en specifikt 

kinesisk religionshistorisk kontext antyds i litteraturen väcks mitt intresse för att försöka 

förstå något av detta för mig obekanta ämnesområde. Vilken är den specifikt kinesiska 

                                                           
1 Chang, Maria Hsia., 2004. Falun Gong – The end of days. New Haven: Yale University Press. s 1 

2  Ownby, David., A History for Falun Gong: Popular Religion and the Chinese State Since the Ming Dynasty 

Author(s). Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions, Vol. 6, No. 2 (April 2003), pp. 

223-243. Published by: University of California PressStable URL: 

http://www.jstor.org/stable/10.1525/nr.2003.6.2.223 . Acc: 25/02/2013. s 224 

 



2 
 

religionshistoriska kontext som kan öka förståelsen för qigong-rörelsen och reaktionen till 

Falun Gong?  Hur kan populariteten såväl som reaktionen mot Falun Gong förstås inom en 

kinesisk religionshistorisk kontext? 

1.1 Frågeställning 

Kan reaktionen till Falun Gong förstås inom en kinesisk religionshistorisk kontext? 

1.2 Syfte 

Arbetet syftar till att placera förstå till Falun Gong utifrån historisk tradition av folksekterisk 

religionsutövning inom en kinesisk religionshistorisk kontext. 

1.3 Metod 

Källa till svar på frågeställningen är litteratur på svenska och engelska, då mina egna 

språkkunskaper sätter dessa gränser.  

1.4 Disposition 
Inledningsvis presenteras den samtida kontexten för Falun Gong inom den qigongrörelse som 

initieras under 1950-talet.  Därefter presenteras kännetecken för den kinesiska 

religionshistoriska kontexten och huvuddrag i kinesisk religionshistoria. Vad kännetecknar 

denna?  

Enligt Chan genomsyras det traditionella Kina av ”sacred practices and beliefs”
3
  samt såväl 

Kristendom och Islam som astrologi, spådomskonst, magi och animism. Fokus för det 

aktuella arbetet är dock primärt de tre övergripande tankesystem vilka, utöver forntida 

traditioner, betonas i litteraturen som grundläggande för förståelsen för specifikt kinesisk 

religionshistoria och kultur;
 
Filosofi/Konfucianism, Daoism och Buddhism. Iranskt inflytande 

och hänvisningar till Manikeism visar sig under arbetets gång bidra till förståelsen av 

huvuddragen för den aktuella kinesiska folksekteristiska traditionen. De tre tankesystemen 

ovan kompletteras med en övergripande karaktärisering av Manikeismens spridning i Kina. 

Till dessa tankesystem utkristalliseras den folkreligiösa tradition som ibland förs fram som en 

fjärde kategori ”since many practices and teachings transcend this neat three-fold division”.
4
  

Detta utgör kontext för karaktärisering av den sekteristiska folktradition som med hänvisning 

                                                           
3
 Chang (2004) s 33 

4
 http://www.columbia.edu/~gas2122/thesis_final.pdf s 8f 

http://www.columbia.edu/~gas2122/thesis_final.pdf


3 
 

till Yangdynastin (1280-1368) kallas bailian jiao
5
 eller White Lotus. Då den aktuella 

litteraturen är på engelska och jag inte funnit någon svensk motsvarighet används för ökad 

tydlighet här uttrycket White Lotus som övergripande rubrik för traditionen.  

1.5 Begrepp och avgränsningar 

1.5.1 White Lotus Teachings 

White Lotus Teachings används i litteraturen för en mångfald folkreligiösa rörelser i Kina. 

Innebörden av begreppet växlar och är inte entydig. Viss överensstämmelse finns till att 

White Lotus inbegriper tron på buddhan Maiteyas nära förestående ankomst i kombination 

med uppror mot staten. White Lotus är från tidig Tang (618-907) vanlig beteckning för 

lekmannabuddhistiska grupper som reciterar buddhan Amithabas namn. Att White Lotus 

utvecklas till Maitreya-hängivenhet under sen Yuan (1264-1368)  är enligt ter Haar vedertaget 

bland forskare.
6
 I samband med att rörelsen förbjuds under sen Ming (1368-1644) kan dock 

utövare redan då ha valt andra beteckningar för att undkomma förföljelse. Den systematiska 

användningen av White Lotus är en konsekvens av modern forskning och begreppet har enligt 

ter Haar såväl överanvänts som missförståtts under 1900-talet och ”the use of the label White 

Lotus Teachings only became a prominent part of historical explanantions in twentieth 

century interpretations.”
7
 Inom de begränsade ramarna för det aktuella arbetet tas endast den 

sekteristiska tradition av folkreligiösa grupper som kan bidra till att belysa frågeställningen 

upp under beteckningen White Lotus.  

1.5.2 Kinesisk religionshistorisk kontext 

Kinesisk religion uppvisar en avsevärd komplexitet. Religion gestaltas också annorlunda i 

Kina än i västvärlden och en första översiktlig orientering förutsätter därför avsevärda 

förenklingar för att diskursen alls ska låta sig studeras.  Traditionellt menas inom västerländsk 

religionshistoria med kinesisk religion de tre huvudfårorna Konfucianism, Daoism och 

Buddhism nu med tillägget folkreligion. Detta osynliggör samtidigt såväl Kristendom som 

Islam och andra, inom det vidsträckta geografiska området, mindre vanligt förekommande 

läror.  Konfucianism är också föremål för diskussioner kring om läran alls representerar ett 

religiöst system samtidigt som begreppet är västerländskt.  Kännetecknande för folkreligion är 

att den existerar i kulturella sammanhang ”outside the control of the élit, of officials and of 

                                                           
5
 ter Haar, B J., 1999. The White Lotus Teachings in Chinese Religious History. Honolulu: University of Hawaii Press.  s 1 

6
 a.a s 5 

7
 a.a s 288 
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clerical institutions.”
8
 De förmedlas främst via ”vernacular fiction

9
” och muntligt berättande 

med stor lokal variation.  

Enligt den kinesiska konstitutionen erkänns och statskontrolleras endast Buddhism, Daoism, 

Islam, Protestantism och Katolicism som religion. Gemensamt för dessa är en lång historia, 

välutvecklad hierarki och väletablerade skrifter vilket per definition inte inkluderar nyare 

religiösa rörelser. Övriga läror betraktas som feodal vidskepelse men gränserna mellan lärorna 

är inte alltid lätta att identifiera. Officiellt bestraffas ingen för sin religionsutövning men 

religiösa aktiviteter som inte är officiellt registrerade betraktas som olagliga och bestraffas 

som kriminella handlingar.
10

   

Kinesisk religion förenas av gemensamma språkliga begrepp och terminologi. Utövandet är 

också anpassat till ett kinesiskt sammanhang inom de kulturella och administrativa ramar som 

kulturen och traditioner sätter. Estetiskt gestaltande av läran följer också det uttrycksmedel 

inom den kinesiska kultursfären som exempelvis arkitektur, konst och musik i kombination 

med att ”body concepts and practices, medical ideas and gymnastic, breathing and meditation 

practices have been applied and used in religious practices across all faiths in China.”
11

   

Utöver detta förenas utövarna inom det geografiska området av gemensamt 

utbildningssystem, kulturella och moraliska värden och världsbild. Till detta kommer bland 

annat också upplevelser och uppfattning om gränser mellan människor, djur, förfäder, andar 

och gudar. Olika religiösa traditioner uppvisar avsevärd överensstämmelse inom den 

kinesiska kontexten samtidigt som Gentz påpekar att begreppet religion är en västerländsk 

föreställning som introduceras i Kina via Japan först under sent 1800-tal.  

2. Qigong och Falun Gong 
Qigong skapas på 1950-talet som en medveten ansträngning från den kinesiska regimen att 

bevara traditionell kinesisk medicin och fysiska övningar inom ramen för det rådande 

samhällssystemet. Ett huvudsyfte är att rensa praktiserandet från den vidskeplighet och 

koppling till religiösa praktiker som tidigare präglat utövandet under imperietiden och 

inkorporera den medicinska traditionen i ramarna för modern vetenskap. Det tidigare religiöst 

och vidskepligt präglade språket med besvärjelser och åkallan isoleras nu från diskursen. 

                                                           
8  Gentz, Joachim., 2013. Understanding Chinese Religions. Croydon: Dunedin Academic Press Ltd. s 114 

9
 a.a s 113 

10
 a.a s 133 

11
 a.a s 2 
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Meditation och mental disciplin betonas. Teknikerna och deras helande effekter kan därmed 

bevaras inom sjukvård och sanatorier då de rensats från lantlig inramning och karismatiska 

ledare. Bland motiven finns avsevärd kostnadseffektivitet i relation till västerländsk medicin 

såväl som ideologiska motiv för att betona nationens ärorika kulturtradition och historia. Detta 

ingår också ideologiskt i strävan efter att skapa en från sovjetisk särpräglat kinesisk socialism 

under 1950- och 60-talen.  

Från tidigt 50-tal och fram till kulturrevolutionen 1965 blir qigong relativt populärt inom den 

kinesiska eliten i samband med deras vistelser på sanatorier och spa. Dess roll växer därmed 

också inom det medicinska etablissemanget där det kommer att delvis ingå i medicinsk 

utbildning samt bli föremål för forskning. Allt utövande är under Maos tid också hårt 

kontrollerat av anklagelser om feodal vidskeplighet vilket samtidigt bidrar till att rörelsens 

tillväxt begränsas. 

Under det sena 1970- talet och tidiga 80-talet sammanfaller framträdandet av karismatiska 

ledare med vetenskaplig bekräftelse på materiell förekomst av qi, livsenergi. Qigong 

utvecklas till en massrörelse. De tidiga entusiasterna hänvisas till allmänt utövande utomhus. 

Under tidigt 1970-tal börjar en kvinna, Guo Lin, lära ut qigong i Pekings parker. Utövandet 

förbjuds upprepade gånger men genom att ansluta sig till ett universitet kan hon fortsätta sin 

undervisning. Guo Lin hade lärt sig helande via qigong av sin farfar som var Daomästare. 

Andra lärare som börjar framträda samtidigt har också de sina rötter utanför den 

statsinitierade qigong som skapats på 1950-talet, dvs. i traditionell religiös kontext.   

Utvecklingen möjliggjordes av den samtida vetenskapliga bekräftelsen på förekomsten av qi. 

Denna inhemska kinesiska vetenskap förmedlas också via media till en vidare allmänhet med 

partiets goda minne då qigong är en inhemsk vetenskapligt bekräftad metod och dessutom 

medicinskt synnerligen kostnadseffektiv. Det tidiga 1980-talet innebär en boom för qigong 

och 1986 grundas The Chinese Qigong Scientific Association. Utövandet kopplas dock 

samtidigt även till religiösa praktiker genom mirakelkurer med löften om att utövaren anses 

kunna uppnå en större potential än tidigare.  

Stora qigongorganisationer ledda av karismatiska ledare börjar uppträda och med stjärnstatus 

sprida sitt budskap till massorna. Den qigong som under 1950-talet varit medicinskt och 

ideologiskt kontrollerad blir nu präglad av magiska mirakelkurer via sina karismatiska ledare. 

I samband med att ekonomin börjar blomstra ger dessa ut videor och böcker som sprider 

budskapet vidare. Som mest uppskattas antalet anhängare i Kina till ca 200 miljoner som 
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främst utövar qigong under ledning i parker. Vissa av dessa grupper är anslutna till en enda 

ledare men det finns också specialiserade ledare som reser runt i landet. 

1992 börjar Li Hongzhi publicera sin variant av qigong, Falun Gong eller Falun Dafa. Hans 

föreläsningar och skrifter blir snart så populära att han, till skillnad från de flesta andra 

qigongskolor, kan erbjuda sina tjänster utan kostnad. Mellan 1992 och 1994 reser Li på 

föreläsningsturné och Falun Gong sponsras av the Scientific Qigong Research Association. Li 

fördömer andra qigongskolor för deras materialism och hävdar att hans variant är qigong på 

en högre nivå. Målet är en djupgående förvandling av ens uppfattning om universum och den 

egna rollen däri, utöver den fysiska transformeringen av den egna kroppen. Hans texter 

betraktas i sig som helig källa till all sanning och Li Hongzhi tillskrivs mirakulösa gudslika 

egenskaper då han också presenterar sig själv som buddha. Han hävdar sig ha uppnått en 

högre sanning än vetenskapen och förstår därmed verkligheten från en högre nivå.  

Kropp och själ, materiellt och andligt, är ett. Då utövaren av Falun Gong praktiserar de 

huvudsakliga kosmiska krafterna Sanning, Godhet och Tålamod uppnås enhet med och i 

kosmos. I Lis skrifter finns också apokalyptiska hänvisningar. Världen har förstörts och 

återskapat 81 gånger och en ny cykel är nära förestående. 

Falun Gong blir starkt auktoritärt och centraliserat med fokus på Lis heliga texter och lydnad. 

Här blandas främst Buddhism med Daoism och populärreligion inom en vetenskaplig 

språkdräkt. Anhängarna kallas till att frigöra sig från alla världsliga band. Karmabegreppet är 

centralt men representeras inom Falun Gong konkret som svart substans i kroppen vilken kan 

transformeras på molekylnivå via kultiveringen av sinnet och tankarna, Xinxing, till vit 

substans, dygd, för att öka gongenergin. Sjukdom betraktas som en aspekt av karma som kan 

elimineras via lidande  och utövandet av Falun Gong.  

Det som kultiveras är Falun, ”ett intelligent roterande väsen som består av 

högenergimateria”
12

, ett universum i miniatyr från andra dimensioner i nedre buken på 

utövaren som ständigt roterar. Falun kan sättas in av Li Hongzhi via läsning av hans böcker. 

När utövarens kultivering och Gongstyrka når en hög nivå kan hon uppnå en oförstörbar 

diamantlik kropp redan i detta livet eller uppleva att Gong blir upplåst till upplysning på högre 

plan. Lokala ledare tillskrivs begränsad betydelse och enbart för kultiveringen, utövandet, 

                                                           
12

 http://sv.falundafa.org/introduction.html 

http://sv.falundafa.org/introduction.html
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samtidigt som den andliga förbindelsen och bandet finns mellan utövaren och mästaren själv, 

dvs. Li.  

Li Hongzhi är själv noga med att religiöst språk och uttryck inte ska finnas i översättningar av 

hans texter men rörelsen uppvisar många gemensamma drag med folkreligion. Man har sina 

egna skrifter med fokus på specialiserade övningar för förädling av kroppen genom praktiska 

och moraliska övningar. 

Adherents believe in limitless human potential and supernatural abilities and the transformation 

of the body – above all through morality. They also believe in the notion that human beings have 

been cast out from a blissful original state; their aim is to return this state. They believe also in a 

living Buddha, who embodies the highest truth. They also associate Li Hongzhi, probably, with 

the Daoist messiah Li Hong.”
13

 

1996 emigrerar Li Hongzhi till USA och kommunicerar sedan främst via websidor med sina 

anhängare. Det apokalyptiska budskapet förstärks efter att rörelsen förbuds i april 1999. 

Förföljelsen presenteras som en prövning där de martyrer som lider eller dör för sin tro 

utlovas upplysning.   

3. Religionshistoriska traditioner i Kina 

Inledningsvis följer en skiss av huvuddragen i de inhemska kinesiska tankesystemen 

Konfucianism och Daoism med ursprung i forntida traditioner.  

Därefter följer en översikt av Buddhismens och Manikeismens historia i Kina. Fokus är på 

bakgrunden och utvecklingen mot bailian jiao, White Lotus, för att bidra till att skissa en 

kontext för dessa rörelser. 

3.1 Forntida traditioner 

Centralt för kinesisk religions- och filosofitradition är en världsbild där människan betraktas 

som en del i ett större kosmiskt sammanhang genomsyrat av krafter och mystik som 

samspelar likt instrument i en orkester. Individens handlande påverkar omgivningen och hon 

bidrar till balans, eller obalans, genom sitt handlande.  

De inhemska forntida traditionerna kännetecknas av animism och mystik. ”Religion 

penetrated every social institution and exerted a profound influence on the people´s outlook 

                                                           
13

 Gentz (2013) s 131 
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on life and their daily activities. Today the temples and shrines that survived the destruction 

of Mao Zedong´s Cultural Revolution still dot the landscape and stand vivid testament to the 

pietistic character of old China.”
14

 

Enligt en skapelsemyt från 400–200-talet f.v.t. fanns i begynnelsen endast oformlig mörk 

ånga eller materialiserad kosmisk energi, taiji. Vid skapelsen transformerades och 

differentierades ångan till yin och yangfenomen som himmel-jord och manligt-kvinnligt. 

Samspelet mellan yin och yang producerar i sin tur de fem elementen som utgör universums 

byggstenar; vatten, eld, metall, trä och jord. ”Their continuous interaction and endless 

permutations constitute dao (the Way), the unity that is the universe”.
15 

Den styrande övergripande kraften utgörs av himlen, tian/tiandi, som moralisk kraft vars 

planer kan förutsägas av shamaner inom det rådande paradigmet av yin-yang och de fem 

elementen. Människans två själar utgörs av dels en immateriell yang-själ, shen, som via 

andningen fungerar som qi och vid döden återvänder till himlen; dels gui, materiell yin-själ 

som vid döden återbördas till jorden. Även växter, ben från döda, brädor och stockar betraktas 

som besjälat och levande. Kärnan i den traditionella kinesiska världsbilden uttrycks via Feng-

shui, vind-och-vatten.  Samspelet mellan kalla mörka yin-krafter och varma ljusa yang-krafter 

i samspel med metall, växter, vatten, eld och jord gestaltar qi, livsenergi, och skapar världen. 

Denna qi, eller chi, utgör den energi eller substans som allt från gudar till klippor och växter 

består av. Skillnaderna beror på graden av täthet, klarhet och form i deras respektive qi. 

Ämnen som guld, silver och pärlemor anses vara djupt besjälade och kan intas för att bota 

sjukdomar eller förlänga livet. 

Människan är som del i skapelsen till sitt väsen god och kan med utbildning och disciplin 

motstå korrumperande yttre inflytande. Till det livskraftigt traditionellt kinesiska hör också 

förfädersdyrkan med familjealtare och lokala tempel för rökelse och offer till olika krafter. 

Förfädernas andar anses leva vidare och påverka tillvaron för sina efterlevande beroende på 

hur de blir ihågkomna. Levande och döda ingår i den väv av ömsesidigt beroende och 

balansering som präglar tillvaron. Förfädersdyrkan finns dokumenterad från Zhoudynastin, 

600-talet f.v.t.
16

 Den kinesiska kulturen hålls samman av föreställningen att världen är 

begriplig och att människan har ett ansvar att bidra till att hålla den samman. Overmeyer 

                                                           
14

 Chang (2004) s 33 
15

 a.a s 33 
16

  Overmeyer, D, L., 1986. Religions of China. Religious Traditions of the World Series. New York: Harper San 
Francisco.  s 26 
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betonar att ”Many of these beliefs go back to prehistory but have been developed by centuries 

of thought and writing, writing that millions of people can still read today (much more easily 

than we can read Latin or Old English).
17

 Till skillnad från andra motsvarande traditioner 

hade de kinesiska filosoferna och religiösa ledarna tidigt tillgång till det gemensamma 

kinesiska skriftspråket. Samtidigt har kulturen levt kvar ända in i modern tid. Det kinesiska 

skriftspråket förenar och överbryggar såväl över tid som geografiska, språkliga och regionalt 

kulturella gränser. Shangdynastin markerar från 1500-talet f.v.t inledningen på nedskriven 

kinesisk historia och den kinesiska kulturtradition som levt vidare till mitten av 1900-talet. 

Lärda texter från Shangdynastin är aktuella och studeras än idag.  

Under 300-talet f.v.t formuleras av Xun-zi det kinesiska paradigmet i skrift med begrepp som 

ying-yang, de fem elementen och Himlen som en naturlag eller naturkraft. Det gemensamma 

skriftspråket och, från 800-talet, tryckkonsten bidrar till historiskt relativt sett god 

läskunnighet bland befolkningen. I kombination med möjligheter till viss social rörlighet och 

fysiska möten på marknader förekommer viss social integration och förutsättningar för viss 

kulturell gemenskap trots avsevärda sociala skillnader. Dessa skillnader avspeglas också i 

religionsutövning. De intellektuella i Kina representerar generellt ett skeptiskt förhållningssätt 

till religion som har kommit att betraktas som vulgärt och obildat. 

Från Zhoudynastin, år 1040 f.v.t – 246 e.v.t, hävdas att den föregående Shangdynastin 

besegrats med himmelskt mandat från himmelsguden Tian. Kejsaren kallas också Tian-zi, 

eller Himlens son.  Han betraktas som gudens representant på jorden. Det finns ingen 

offentlig prästerlig organisation eller kyrka men shamaner anlitas såväl privat som officiellt. 

Från 400-talet ersätts shamanerna officiellt av ämbetsmän men traditionen lever kvar än idag, 

främst på landsbygden och i Taiwan.    

Under Shang, Zhou och Handynastierna, ca år 1500 f.v.t – 300-talet e.v.t, förekommer flitiga 

handelskontakter med andra kulturer men det utländska inflytandet på den kinesiska kulturen 

är litet. De mongol- och manchustammar som tar över makten assimileras och litar till 

kinesiska ämbetsmän. Längre texter kan tryckas och spridas från 800-talet med ursprung inom 

den kinesiska buddhismen
18

. Läskunnigheten bland befolkningen är också fram till 1800-talet 
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procentuellt högre än i Europa
19

 men de lärdas skriftreligion och filosofi skiljer sig från 

traditionella schamanistiska uttryck inom folkreligion.  

Nya tankar som ifrågasätter himlens och andarnas makt börjar växa fram bland intellektuella 

efter de långa perioder av inbördeskrig som inleds under 700-talet f.v.t. Bland de tidiga 

representanterna för det nya tänkandet finns Konfucius. 

3.2 Konfucianism 

Under Zhouperioden, präglad av korruption och maktlystnad, formulerar Konfucius de 

moraliska principer som han utifrån studiet av äldre skrifter och tradition finner vara den 

lojalitet mot Himlens vilja som bör styra handlandet hos i synnerhet aristokratin och 

ledarskiktet. Läran kommer att utgöra ideologisk och religiös grund för de imperier som växer 

fram från Qin-dynastin, 221-207 f.v.t. Feodalismen ersätts av ett centralstyrt hierarkiskt 

byråkratiskt system med en kejsare som härskar som religiös och världslig ledare med 

Himlens mandat. Den allsmäktige härskaren kan endast avsättas genom massiva folkliga 

uppror vilket kan bidra till den historiska kinesiska rädslan för politisk oro (luan
20

) och 

strävan efter samhällelig ordning även då det sker på bekostnad av personlig frihet. 

Som världslig och religiös ledare är kejsarens makt total. Såväl alternativa religiösa system 

som världsliga sammanslutningar och organisationer betraktas som kätterska (yidan
21

) och 

potentiella hot mot Himlens vilja som möjliga politiska oroshärdar. Religiösa och andra 

grupper som inte sanktionerats av regimen betecknas som sekter (xiejiao
22

) De har 

traditionellt förföljts och tvingats under jorden vilket i sin tur förstärker misstänksamheten 

mot och politiseringen av grupperna.  

De tankar som tillskrivs Konfucius, 551-479 f.v.t, har samlats och skrivits ner av hans 

efterföljare. Filosofin innebär inget brott med, utan snarare en reformation av, den äldre 

traditionen med fokus på bevarandet av universell ordning utifrån utrönandet av Himlens vilja 

genom bevarandet av urgammal visdom och tankar från historiens vise.
23

 Utbildning är viktigt 

och kunskap är synonymt med kunskap om de visa äldre goda ledarnas goda exempel för den 

väg som stakats ut enligt Himlens vilja. Detta innebär nya etiska begrepp och ett 
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utbildningssystem med fokus på duglighet snarare än börd, vilket också bidrar till en viss 

social rörlighet.
24

 

Tanken på människans dualistiska immateriella respektive materiella själ liksom respekt för 

förfäderna lever här vidare liksom den grundläggande synen på människans inneboende 

godhet.  

Det högsta målet för ledare är att utveckla en djup empati och medkänsla för andra. Detta 

gestaltas då på ett balanserat och harmoniskt sätt i samhället. Rättvisa och ärlighet betonas 

som centralt, men i synnerhet för kejsaren och hans ämbetsmän.
25

  

Samtidigt som de universella Himmelska moraliska principerna utsträcks till att inkludera var 

och en, snarare än som tidigare enbart härskaren, läggs stor vikt vid auktoritet, tradition och 

anpassning. Människan underordnas den himmelska universella ordning som hon för allas 

bästa måste underkasta sig och inordna sig i. Etisk bildning visas genom ärlighet och hårt 

arbete i en ständig strävan att förbättra samhället. Detta sker genom iakttagande av 

måttfullhet, respekt och ritualisering av emotionella uttryck. Eventuell framgång beror sedan 

på ödet, så det är fruktlöst att försöka påverka annat än följandet av regler och utövandet av 

riter. Hierarkiska relationer av över- och underordning är djupt rotade i samhället där varje 

individ har sin tilldelade roll. Samhällets ordning och harmoni är beroende av accepterandet, 

fullföljandet och utförandet av dessa roller.   

Ålder är synonymt med visdom och samtliga mänskliga relationer präglas av respekt för över- 

respektive underordning, auktoritet eller lydnad. Feodalismen ger vika för en byråkratisk 

centralmakt styrd av den världsligt såväl som andligt enväldige kejsare som regerar med 

Himlens mandat. Förfädersdyrkan med bön och respekt för de avlidna släktingars själar som 

kan medla med de Himmelska makterna utgör också mönster för relationen med överordnade 

och den djupa respekten för hierarkier. 

Fokus för de konfucianska idealen är ordning och stabilitet och de metafysiska element som 

bevaras från äldre tradition är funktionella just för bevarandet av denna ordning. Betonandet 

av Himlens mandat ger härskaren politisk legitimitet samtidigt som fokus på moraliska ideal 

                                                           
24
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bidrar till att folket kontrollerar varandra istället för att vara beroende på och lita till ett 

system av lagar och regler.
26

     

Denna från himlen givna hierarkiska ordning kan endast rubbas av massiva folkliga uppror 

som signalerar tillbakadragandet av himlens mandat att styra. Konsekvensen blir starka motiv 

till en tradition där bevarandet av ordning starkt prioriteras. Jordbävningar, översvämningar, 

missväxt eller politisk korruption utgör tecken på folkets rätt att via uppror ifrågasätta och 

avsätta makten. 

3.3 Daoism 

Under 300–200-talen f.v.t formuleras av Lao-zi och Zhuang-zi alternativa förhållningssätt till 

hur naturgivna tillstånd bör och kan respekteras.  Här betonas mystika aspekter av den 

inhemska traditionen snarare än det som nedtonats inom den pragmatiska Konfucianismen 

med sitt fokus på mänskliga relationer.  

Daoists recommended instead the detachment of the self, emotionally if not physically, from 

human intercourse and society. All values were artificial: one should prize neither oneself, nor 

honors, nor friends, masters and kin. Even life itself was unimportant, for what was life but an 

illusion?
27

 

Allt i världen beror på den kosmiska Dao, Tao eller Vägen. Denna Väg innefattar, utan 

medvetande eller vilja, en visdom som människan kan nå om hon inte försöker påverka och 

ändra det som sker. Den bäste ledaren är den som lämnar sina undersåtar, såväl som växter 

och djur, i fred så att de kan leda sig själva. Den vise ledaren följer Vägen, den Väg som finns 

närvarande överallt i naturen för den som vet var den ska söka. I första hand är det ett 

kosmiskt tankesystem via fokus på världsalltet med alla varelsers och fenomens plats och 

funktion där.  

Från 200-talet f.v.t. förekommer också populärreligiösa rörelser baserade på tron på 

modergudinnan Xi Wang-mu, eller Queen Mother of the West.  Reciterandet av hennes namn 

och bärandet av amuletter med hennes namn skulle leda till odödlighet. Detta utgör det 

tidigaste dokumenterade exemplet på populär folkreligion baserad på tron på en enda 

gudomlighet. Lite är känt om ursprunget men det bidrar till framväxten av det som skulle 

komma att bli Daoism. 
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Sekteriska grupper baserade på uppenbarelser och med folkliga ledare växer fram vid slutet av 

Han-dynastin under 200-talet då samhället präglas av sönderfall och bristande administrativ 

kontroll
28

. Religiösa sekter växer fram. Militanta ledare hävdar att de har gudomligt uppdrag 

att ersätta Han-dynastin med egna, för folket lyckligare och mer funktionella, riken. Ledarna 

är lekmän som hävdar kontakt via uppenbarelse med gudar och makter som tidigare enbart 

var tillgängliga för kejsaren och vid hovet.  

Kombinationen av samtidigt militärt och religiöst ledarskap bidrar till uppror år 184 med 

omfattande revolter i norra Kina. Syftet är att i samband med en ny kosmisk cykel om sextio 

år inrätta ett alternativt utopiskt kungarike baserat på formulerade moralregler. Revoltörerna 

får namn efter sina Gula Turbaner som symboliserar och avspeglar jordens färg i norra Kina. 

Den lära som förenar dem kring dyrkan av Lao-zi som skapargud innebär bland annat tron på 

att sjukdom kan botas genom att erkänna de synder som orsakar dem samt riter för att åkalla 

de gudar som kan ge odödlighet åt förfäderna.  De Gula Turbanerna besegras snabbt men en 

liknande samtida rörelse i västra Kina, Tian-shi-dao 
29

eller de Himmelska mästarna, styr och 

administrerar 24 distrikt ledda av präster inspirerade av traditionella hovritualer till år 215 då 

de inkorporeras i ett av de riken, Wei, som senare besegrar Handynastin. Prästerna ingår även 

fortsatt i Weiadministrationen samtidigt som de leder sina religiösa församlingar som utlovas 

hälsa och långt liv. ”Such benefits would be obtained partly through proper diet and 

exercises, and partly with the help of gods who cooperated with the liberators.”30
 Rörelsen får 

ställning som etablerad religion i norra Kina. 

Då norra Kina invaderas av mongoliska stammar på 300-talet och aristokratin flyr sprids 

religionen söderut. Där möter den religiösa ledare som utövar alkemi och dyrkar andra gudar 

än i norr. Mötet inspirerar till uppenbarelser som skrivs ner. Odödlighet och evigt liv utlovas 

åt de hängivna i kombination med apokalyptiska varningar för den tidens slut då enbart några 

få hängivna utvalda ska räddas. 

De Gula Turbanerna och de Himmelska mästarna fungerar som vägröjare för det som blir 

Daoismen. Den växer fram under det tidiga 400-talet ur mötet mellan de tidigare officiella 

riterna kring de Himmelska mästarna i norra Kina med den alkemi och de gudomligheter som 
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möter längre söderut då den kinesiska aristokratin flyr från invaderande mongoliska 

stammar
31

.  

Från 300-talet finns dels dokumenterade tekniker som gong-fu och tai-ji quan
32

 för att uppnå 

hälsa, odödlighet eller stridbarhet genom förfining och vitalisering av qi, den vitala 

substansen eller livsenergin. Övningarna syftar till att underlätta cirkulationen av qi, den 

vitala energin, i kroppen och att koncentrera den där den behövs. Dessutom dokumenteras 

rörelser baserade på långlivande djurs rörelser, föreskrifter för vegetarisk diet eller intag av 

mineraler.  Odödlighet var annars enbart något som kejsarfamiljen kunde se fram emot. 

Referenser till daoistiska och buddhistiska munkar är vanliga inom traditionell kinesisk 

medicin då den hänger nära samman med religion.  

Daoismen är elitistisk då den styrs av präster och av dem initierade personer. Den sekulära 

världens administration och hierarkier motsvaras av de hierarkier av gudomligheter 

naturväsen och förfäder som styr över livet döden från de paradisliknande regioner där de 

vistas och leder sina trognas öden. Demoner och sjukdom fördrivs i sökandet efter kroppslig 

odödlighet med traditionella metoder som förbannelser och böner såväl som amuletter, 

spådomskonst, läkemedel och qigong, speciella andningsövningar. 

3.4 Sammanfattning 

Gemensamt för de inhemska kinesiska tankesystemen är en holistisk världsbild där människan 

ingår som en del i ett större kosmiskt sammanhang. Handlandet påverkar och påverkas av 

omgivningen. Allt genomsyras av balansen mellan yin- och yangkrafter samt olika täthet av 

livsenergi, qi. Levande och döda ingår i den väv av ömsesidigt beroende och balansering som 

präglar tillvaron. Centralt för världsbilden är en pragmatisk hållning med fokus på att och hur 

idealen ska uppnås i detta livet snarare än på metafysiska spekulationer.  

Kejsaren är som Himlens son gudomlig representant på jorden med mandat att upprätthålla 

ordning. Den från himlen givna hierarkiska ordningen kan endast rubbas av massiva folkliga 

uppror som signalerar tillbakadragandet av himlens mandat att styra. Därför prioriteras 

bevarandet av den hierarkiska ordningen. Naturkatastrofer eller politisk korruption utgör 

tecken på folkets rätt att via uppror ifrågasätta och avsätta makten. Folkliga uppror mot 

regimen i norra och västra Kina under 100 - 200-talet initieras och motiveras av militanta 
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religiösa ledare.  Lao-zi dyrkas som skapargud och målet är att ta makten utifrån gudomlig 

inspiration.   

Den pragmatiska Konfucianismen kommer att fungera som statsideologi för de kinesiska 

imperierna då den betonar följandet av de gamle vises exempel för upprätthållande av ordning 

inom statsadministrationen. Den mystika Daoismen för vidare alkemiska traditioner i 

kombination med en mångfald gudomligheter och förfädersdyrkan för bevarandet av den 

ordning som genomsyrar Naturen. Trots viss social rörlighet och relativt sett god läskunnighet 

är dessa tankesystem elitiskt hierarkiska. Massornas folkreligion präglas av traditionell 

schamanism och animism. 

4. Utländska läror 

4.1 Buddhismen 
De tidigaste spåren av buddhism i Kina från början av den sena Han-dynastin (år 25-220) 

tyder på att den förmedlats till norra Kina via Sidenvägen och Centralasien. Det är också från 

norra Kina som de flesta översättningarna av buddhistiska texter härstammar. Buddhismen 

når också Kina söderifrån. Redan under 200-talet är buddhismen kontroversiell i Kina. Läran 

utvecklas därför i skuggan av de inhemska traditionerna och då snarast som ett komplement 

till Daoismen i konflikt med den världsligt pragmatiska konfucianska statsideologin.  

Under den period av sammanbrott av imperiet som följer under år 311- 589 med politiskt kaos 

under svaga utländska dynastier växer den buddhistiska rörelsen till en andlig, ekonomisk och 

politisk maktfaktor som kommer i konflikt med det traditionellt kinesiska konfucianska 

paradigmet då imperiet enas igen under Sui (581-681) och Tang (681-907). Den buddhistiska 

världsbilden är främmande för det traditionella kinesiska hierarkiska paradigmet och de 

konfucianska ideal som genomsyrar administrationen. 

The Buddhist rejection of all existence, and especially the Mahayana doctrine of the utter 

unreality of all phenomena s easily regarded as a kind of morbid nihilism and identified with yin, 

the principle of darkness and death. Ideas such as karman, rebirth and individual salvation, 

which in India had been universally accepted parts of religious culture, in China became bizarre 

novelties, fundamentally different from, and not seldom incompatible with, well established 

Chinese notions...
33
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Buddhismens fokus på metafysiska, abstrakta begrepp som upplysning, nirvana och 

buddhaskap överensstämmer inte med de mer världsliga konfucianska idealen. 

Med buddhismen kommer också för Kina och kinesiskan nya begrepp. Översättningar av 

texter blir komplicerade. Klosteridealen krossar de för den kinesiska kulturen centrala 

familjebanden och den hierarkiska ordning där medborgaren villkorslöst förutsätts fylla sin 

roll i hierarkin och tjäna staten genom att bidra med arbete och betala skatt. Läran identifieras 

med yin, mörker och död. Abstrakta föreställningar som reinkarnation, upplysning och 

nirvana är främmande och delvis oförenligt med det inhemska paradigmet. 

Den konfucianska kritiken mot buddhismen riktas dels mot lärans barbariska, utländska, 

ursprung med förförelse och verklighetsflykt för folket; dels mot klosterväsendet då detta 

sönderkastar traditionella familjeplikter och den sociala ordningen. Munkarna betraktas som 

onyttiga och meningslösa för samhället då de varken betalar skatt eller deltar i produktion. 

Bristande politisk och social kontroll över klostren innebär att de också kan tjäna som 

centrum för regimkritik samtidigt som deras skatteprivilegier undergräver statens ekonomi.  

Munkar tar sig till Kina och lär sig språket. Kineser ger sig iväg på den långa farliga resan till 

Indien. År 260 ger sig den förste kinesiske pilgrimmen iväg till Centralasien för att studera 

läran.
34

 Kinesisk buddhism kommer att blandas med och inkluderas i inhemska traditioner då 

de lingvistiska problemen är avsevärda vid översättningarna av de buddhistiska texterna. Ord 

för nya begrepp måste skapas eller lånas från inhemsk, främst daoistisk, tradition. De 

utländska missionärernas kunskaper i kinesiska är ofta bristfälliga och få kineser behärskar 

sanskrit eller prakrit.  

Den nya läran förmedlas inledningsvis via befintliga språkliga begrepp från Daoismen i de 

tidiga översättningarna av buddhistiska texter vilket bidrar till syntes mellan tankesystemen då 

Buddha och Lao-tzi också uppfattas som identiska.
35

 

Ett speciellt språkligt uttryck utvecklas då reciterandet av texter, ibland via tolk, grovt 

översätts och skrivs ner inför språklig bearbetning, ofta också ombearbetning, av texterna till 

kinesiska. Under 300-talet översätts texter främst privat av utländska missionärer tillsammans 

med såväl munkar som lekmän. I de sydliga delarna av Kina utvecklas utifrån influenserna 

söderifrån en variant av läran där klosterväsendet är mindre omfattande än i norr. Fokus vid 
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översättandet av buddhistiska texter ligger här snarare på elegans och läsbarhet än på 

korrekthet.
36

 Här översätts de tidigaste versionerna av dels de grundläggande skrifterna för 

Amithabakulten, senare Pure Land; dels Vimalakirti-nirdesa
37

 som kom att spela en viktig roll 

för lekmannabuddhism från 300-talet. Huvuddelen en av det tidiga översättningsarbetet sker 

dock i norr längs inflytandet via handelsvägarna från Centralasien.  

Karaktäristiskt för den tidiga buddhismen i Kina är att lekmän spelar en väsentlig roll för 

spridande av läran.  Anhängarna befinner sig också huvudsakligen utanför den bildade eliten. 

Inom klosterväsendet kommer fokus för utövandet att ligga på dhyana, yogaliknande 

övningar för att kontrollera medvetandet. Filosofiska och andliga spekulationer har alltid 

utövats av en minoritet i Kina, även inom den buddhistiska gemenskapen.
38

 

I samband med de kaos som följer då utländska dynastier tar makten över de nordliga delarna 

av Kina omkring år 300 flyr såväl den bildade eliten som många munkar söderut. 

Konfucianismen är försvagad och buddhismen når nu också mer välutbildade skikt av 

samhället. En period av fördjupade metafysiska och filosofiska spekulationer inleds.  En 

inhemsk elitklass av munkar bidrar nu till att kloster från 400-talet utvecklas till centra för 

lärdom och kultur. Stödet från aristokratin bidrar till att buddhismen sprids och blomstrar. 

Kloster och tempel byggs och utvecklas ofta till ekonomiska maktcentra.  När buddhismen 

under 400-talet också intresserar aristokratin och hoven genomförs mer organiserade 

översättningsprojekt.  

By that time the successive efforts of many generations had resulted in the formation of a special 

kind of Buddhist “translationese”: a sort of simplified literary Chinese mixed with vernacular 

elements, in which the borrowing from Taoist vocabulary that characterized the earlier versions 

had been replaced by more accurate, newly coined Chinese equivalents.
39 

Den buddhistiska gemenskapen kommer att utgöras av dels institutioner med nära kontakter 

med hoven och den styrande eliten dels av mindre tempel med ett fåtal munkar i nära kontakt 

med lokalbefolkningen med fokus på riter och besvärjelser snarare än på skrifter eller 

intellektuella debatter.   
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De större klostren utvecklas ibland till världsliga handelsplatser och feodala skattebefriade 

lantegendomar med egna anslutna tempelslavar och lantarbetare. År 446 och 574 deltar såväl 

konfucianska traditionalister som rivaliserande daoister i omfattande uppror med förstörelse 

av tempelegendomar. Även år 842-45 riktas konfrontationer mot det organiserande 

klosterväsendet. Under slutet av 800-talet minskar den organiserade buddhismen i popularitet 

i samband med samhällsförändringar och den bildade eliten söker sig därifrån. Under 1000-

1100-talen blir åter det kinesiska samhället starkt präglat av konfucianismen vilket, med 

undantag av en kort period 1276-1368, fortlever till 1905. 

I de mindre templen blandas och inkluderas buddhismen med inhemska folkliga traditioner. 

Nya inhemska uttryck med inslag av schamanistisk exorcism och buddhistiska riter kopplade 

till förfädersdyrkan växer fram liksom populärmessianska rörelser kring den framtida Buddha 

Maitreya som skipar rättvisa och befriar från lidande. Vid upprepade tillfällen hävdar sig 

karismatiska ledare, ibland även munkar, vara profeter och inkarnationer av Maitreya vilket 

bidrar till politisk oro. Motsvarande politiska uppror under 400- och 500-talen har registrerats 

vid minst nio tillfällen och orsakat våldsamt motstånd. Trots att de flesta av de talrika mindre 

templen inte fungerar som centrum för politisk opposition kommer de att betraktas med 

misstänksamhet som suspekta och okontrollerbara av den styrande regimen.  

The social polarization of the Sangha created situations to which the government responded in 

two ways: towards the élite of big monasteries with patronage combined with institutional 

control and, occasionally, severe restrictive measures of an economic nature; towards the mass 

of the Sangha with a mixture of laissez-faire (for no pre-modern bureaucracy has ever been able 

really to control society at a village level) and continuing distrust. The situation has basically 

persisted till modern times.
40 

Det minskade intresset för organiserad buddhism hos eliten motsvaras inte av den fortsatta 

folkliga populariteten. Nedgången är främst intellektuell då den utbildade eliten inte längre 

söker sig till klostren. Den buddhistiska gemenskapens status minskar då läran alltmer 

anpassas till folkliga behov istället för fördjupade diskussioner och tolkning av skrifterna. I 

samband med att buddhismen försvinner från Indien och Centralasien slutar också utländska 

missionärer komma med nya impulser. De sista officiella översättningsprojekten sker under 

set sena 900-talet.
41

 I takt med att klosterväsendets inflytande minskar ökar 

lekmannainflytandet och buddhismen blir nära lierad med familjelivet genom ritualer för 
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förfädersdyrkan, i samband med bröllop, begravningar samt i ceremonier för att exempelvis 

påverka vädret eller driva ut demoner.
42

  

Misstron från representanter för den konfucianska statsideologin fortsätter men buddhismen 

blir aldrig helt förbjuden i Kina. Samexistensen mellan olika trosriktningar uttrycker den 

synkretism som följer då betydelsen av dogmer tonas ner utifrån den pragmatiska nytta olika 

religiösa uttryck kan fylla för i konkreta behov i olika situationer
43

.  

Av den mångfald inhemska buddhistiska rörelser och skolor som förekommer under Sui (518-

618) och Tang (618-907) utvecklas två inhemska former som överlever; Chan/Zen och Pure 

Land.  Chan uppstår på 600-talet som en syntes av daoism och Mahayanabuddhistiska 

föreställningar och praktiker. Pure Land härstammar från indisk och centralasiatisk 

Mahyanabuddhistisk tradition och är från 600-talet den mest populära formen av buddhism i 

Kina. 

Buddhismen har aldrig haft centrala dogma och kommer att utvecklas olika inom det 

vidsträckta geografiskt och kulturellt varierade områden där läran sprids. Den tidiga 

Mahayanabuddhismen utvecklas förmodligen från nordvästra Indien
44

 och troligen inom 

ramen för klosterväsendet.
45

 Den börjar spridas under århundradena strax före vår tideräkning, 

Dess tidiga texter som Diamantsutran, Hjärtsutran och Lotussutran finns bland de första 

buddhistiska texterna som når Kina.
46

   

Redan under 200-talet översätts den tidigaste kinesiska versionen av de grundläggande 

texterna för det som blir kulten kring Amithaba, senare Pure Land. Översättaren är Chih 

Ch´ien
47

, en lekman av indoskythiskt ursprung och den mest produktive översättaren av 

buddhistiska texter i området söder om Yangtsefloden. Få spår av kult kring Amithaba finns 

från Indien och eventuellt kan dess ursprung spåras via en syntes av indiskt och iranskt 

inflytande.
48

  

I samband med förföljelser av de buddhistiska institutionerna år 842-45 krossas det kinesiska 

klosterväsendet och klostrens rikedomar plundras av staten. Munkar beordras att återvända till 
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vardagslivet. Från Song (960-1127) överlever Buddhismen inom Kina som de inhemska Chan 

och Pure Land ”as both depended less on scholasticism, official recognition, or aristocratic 

patronage. Leading monks repositioned the faith in Chinese society by emphasizing their 

disinterest in political concerns, the faith´s compatibility with Daoism and Confucianism and 

their insistence on a disciplined lifestyle by the clergy.
49

 De tidiga buddhistiska lärorna 

återhämtar sig aldrig. 

Enligt en profetia
50

 från Shakyamunis, buddhan för vår tidscykel, ska läran genomgå tre 

stadier varav de två sista, som inträder efter tusen år, representerar ett förfall.  Under 1000-

talet sprids tankar om lärans begynnande undergång och år 1052 som inledning på de tiotusen 

år av slutligt förfall som representerar den sista tid då människan är för korrupt för att nå 

verklig upplysning på intellektuell väg.  Detta bidrar till att kulten kring Amithaba växer till 

en folklig massrörelse. 

Amithaba, E-mi-tuo Fo eller medkännandets buddha, är en av de många himmelska buddhor 

som bidrar till att stärka undervisningen om läran. Från sitt västliga paradis, Pure Land
51

, 

bidrar han till att utövarna hålls i lycklig sällhet på sin väg mot Nirvana. Till detta paradis är 

alla välkomna efter döden utan att riskera skärselden eller återfödelse, även de med dålig 

karma, om de mediterar kring och uttalar hans namn. Här uppfylls alla önskningar i en 

gudomlig tillvaro där upplysning enkelt följer då man i detta västliga paradis oavbrutet 

exponeras för undervisning i läran. Detta baseras helt på den innerliga tron på Buddha och 

hans makt. Ingen tidigare buddhistisk praktik är nödvändig och bidragande till lärans folkliga 

popularitet är att den kan integreras i vardagslivet.   

Även kulten kring den framtida messianska bodhisattvan Maitreya är helt baserad på tro. Som 

beskyddare av läran och dess spridning var han populär i Centralasien där missionärer och 

munkar ofta mötte motstånd. Eventuellt finns här påverkan från syntes av indiska och iranska 

begrepp.
52

   Maitreya, Mi-le fo, väntar i himlen på att återvända och starta om buddhismen 

igen.    

4.2 Manikeismen 

Manikeismen grundas i Mesopotamien under 200-talet med påverkan från Judendom, 

Kristendom, Zoroastrism och Buddhism. Bibliska symboler och myter formuleras inom 
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persisk mytologi och symbolik vilket fungerar som en länk till den österländska mystiken och 

symboliken. Mani använder själv bildspråk från buddhismen då hans religion liknas vid en 

ocean som alla andra religioner flyter mot likt floder. I spridningen av läran kan därför också 

symbolik, myter begrepp från andra religiösa traditioner användas.
53

 

Läran skrivs ner av grundaren Mani och textfragment har under 1900-talet hittats bland annat 

i Centralasien och Kina. Centralt är dualism, med kamp mellan principerna ljus och mörker, 

samt läran om tidsåldrarna där världen befinner sig i den andra av tre då ljus och mörker 

sammanblandas och mörkrets krafter dominerar.  

Manis martyrdöd år 276 följs av zoroastriska förföljelser under 300-talet samtidigt som dess 

archegos, högste ledare, förblir i Babylon till 900-talet. Läran sprids såväl väster- som österut 

via sogdierna i Samarkand och Sidenvägen till de kinesiska hoven. Sogdierna var en iransk 

folkgrupp vars språk användes flitigt vid handeln längs Sidenvägen och sogdier fanns bland 

översättarna av tidiga buddhistiska skrifter till kinesiska.
54

 Iranska sogdiska, köpmän spelar en 

avgörande roll för spridandet av läran längs handelsvägarna österut.
55

 Spridningen hänger 

under sent 500-tal också nära samman med att östliga manikéer, The Pure Ones
56

, i konflikt 

med Babylon etablerar ett centrum med archeos i Samarkand
57

 och missionerar österut. 

Lärans centrum förskjuts österut i konkurrens med Buddhism och nestoriansk, östlig, 

Kristendom. Buddhismen och buddhistiska begrepp påverkar denna östliga gren av läran och 

texter översatta till kinesiska kan lätt förväxlas med Mahayanska sutror men ”a closer look at 

the apparently Buddhist terms reveal that they are but new labels for Manichean concepts.”
58

  

Efter den uiguriske ledarens konvertering till manikeism år 762 expanderar läran ytterligare 

österut. Under 700-800-talet är Manikeismen statsreligion i det område som nu motsvaras av 

Mongoliet. Manikeismens har status som priviligierad främmande religion i Kina till år 840 

då det uiguriska imperiet kollapsar och främmande buddhistiska, nestoriansk kristna och 

manikeiska element utsätts för massiv förföljelse och massakrer. Manikeiska präster som 

lyckas fly söderut etablerar sig i Fukien, eller Fujian, i sydöstra Kina och läran siniseras då i 

samband med att kontakterna västerut bryts. Här finns spår av aktivt utövande manikéer fram 
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till tidigt 1600-tal. 
59

 Enligt Stoyanov kan läran i syntes med andra läror ha överlevt i området 

in i modern tid.
60

 

Buddhismen har traditionellt rivaliserat med manikéismen i Kina samtidigt som buddhistisk 

och taoistisk terminologi använts flitigt i spridandeta av läran. Enligt en tidig myt är 

grundaren Mani en avatar av Lao-Tzu. Det bidrar till syntesen mellan Manikéism, eller 

Ljusets lära, och såväl Daoism som Buddhism då läran når Kina via de handelsvägar som 

också fungerar som förmedlare av Buddhismen. Mani identifieras också med den kommande 

buddhan Maitreya som Ljusets buddha då de östliga manikéernas förmedling av läran baseras 

på Buddhas liv. För det konfucianska etablissemanget är läran huvudsakligen synonym med 

hemliga religiösa sekter.
61

 

I södra Kina förväxlas inte sällan manikéer med taoister och buddhister
62

. År 1019 inkluderas 

även manikéiska skrifter i taoistisk kanon. Dessa utesluts sedan i samband med omfattande 

folkliga uppror under 1100-talet. Då revoltörerna till stor del uppges vara medlemmar i 

hemliga religiösa sekter med koppling till Manikéism förbjuds också dessa grupper. 

Manikeismen lever dock i hemlighet vidare i Kina och dess utövare har rykte som kunniga 

inom magi och spådomskonst. Epitetet ”Vegetarians and Demon Worshippers”
63

 används 

ursprungligen mot manikéer men också för buddhister och taoister. Lärans förekomst under 

1000-1300-talen med uppror och hemliga sällskap är därför svårtolkad men Stoyanov hävdar 

att ”Manicheans could be implicated, for example, in forbidden sorcery and political 

subversion with the Buddhist White Lotus an White Cloud sects or other extremist esoteric 

groups.”
64

 

I Centralasien lever manikéer, liksom buddhister, i kloster och försörjs via gåvor från lekmän 

som på så sätt kan förbättra sin andliga ställning. Då läran inte enbart syftar mot världen eller 

livet efter detta då dess ljus delvis upplyser även denna värld hamnar dess centralasiatiska 

fokus till stor del på världsliga företeelser. Världsligt och andligt kompletterar varandra.
65
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4.1 Sammanfattning 
Buddhismen når Kina från Indien via Centralasien och handelsvägarna i norr men också 

söderifrån.  Läran kommer från 400-talet att spridas i samband med att de kinesiska 

dynastierna faller samman och utövare norrifrån flyr söderut. Översättningar av buddhistiska 

texter till kinesiska präglas av att språkkunskaperna brister och att ord för nya begrepp saknas. 

Ofta används daoistiska uttryck och ett speciellt språkligt uttryck utvecklas. Lekmän spelar en 

avgörande roll för såväl översättningar som spridandet av läran. 

Klosterväsendet är inte förenligt med de konfucianska idealens fokus på familjeband och 

samhällsnytta. Den kinesiska buddhismen präglas av pragmatism snarare än skolastik och 

intellektuella spekulationer. De kinesiska former av buddhismen som överlever är Chan, från 

daoism och Mahayana, och Pure Land. 

Den dualistiska Manikeismen grundas under 200-talet i Mesopotamien med påverkan från 

Judendom, östlig Kristendom, Zoroastrism och Buddhism. Symbolik, myter och begrepp från 

olika traditioner används i spridandet av läran.  

I samband med de förföljelser som följer på grundaren Manis martyrdöd sprids läran såväl 

väster- som österut från 300-talet och når Kina via de handelsvägar österut som också 

förmedlar bland annat buddhismen.  

Under sent 500-tal bildar östliga manikéer, The Pure Ones, ett alternativt centrum i 

Samarkand i konflikt med centrum i Babylon och missionerar österut. Den uiguriske ledarens 

konvertering till läran år 762 bidrar till ytterligare expansion österut och den har status som 

främmande priviligierad religion i Kina till år 840. I samband med förföljelser flyr då 

manikeiska präster söderut och etablerar sig i Fujian. Banden västerut bryts men här finns spår 

av aktivt utövande manikéer till tidigt 1600-tal och läran kan i syntes med andra läror ha 

överlevt till modern tid. 

Myter kring Mani som avatar av Lao-tzi och identifiering med den kommande buddhan 

Maitreya används i spridandet av läran vilket i kombination med användning av befintliga 

språkliga begrepp vid översättning av texter till kinesiska bidrar till syntes med Daoism och 

Buddhism. Lärans asiatiska fokus förskjuts mot världsliga frågor då världsligt och andligt 

kommer att komplettera varandra.   

I samband med folkliga uppror med koppling till religiösa sekter under 1100-talet förbjuds 

manikeismen i Kina men lever dock i hemlighet vidare. Epitet som ”Vegetarians and Demon 
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Worshippers” används ursprungligen för manikéer och koppling kan finnas till White Lotus 

och andra hemliga sällskap under 1000-1300-talet.  

4 White Lotus 

Vid 1000-talet har inhemska traditioner blandats med Buddhismen inom den breda 

folkreligiositet som fortsätter existera i Kina trots kontroll och misstro från myndigheterna. 

Lekmän spelar en avgörande roll för såväl utövandet av riter, förfädersdyrkan och 

familjealtare samt för finansieringen av lokala tempel. Kring dessa växer folkreligiösa 

grupperingar fram då buddhistmunkar organiserar grupper av lekmän utanför klostren och 

undervisar inom Pure Land-traditionen om Amithabas västliga paradis. Populariteten bidrar 

till att verksamheten förbjuds efter anmälningar från främst konkurrerande konservativa 

munkar. Sekter som förklarats olagliga förlorar kontakten med munkarna och klostren. De 

överlämnas åt lekmän. Idéer från Daoism och folkreligion inkluderas inom de grupper som 

fortlever och samlas kring producerandet av den egna födan.  Grupperna försvarar sig med 

vapen mot angrepp och ägnar sig dessutom själva åt plundring. De betraktas som banditer och 

rebeller av administrationen vilket kan ha bidragit till att vissa av sekterna börjar betona 

Maitreya, den framtida Buddha som snart skulle komma ”to bring a new world where they 

would be safe and happy”.
66

   

Sekteristiska folkreligiösa uttryck går historiskt tillbaka till 200-talet med de revolterande 

nordkinesiska daoistiska Gula turbanerna och Himmelska mästarna under slutet av Han-

perioden. Från Song (år 960-1127) till sen Qing (år 1644-1912) används frekvent begreppet 

White Lotus, bailian she, för grupper som förenas av tron på Maitreyas nära återkomst i 

kombination med tendenser att revoltera mot staten då de är aktiva i störtandet av Yuan-

dynastin (år 1264-1368).   

White Lotus Society refererar enligt ter Haar
67

 snarare till i sitt ursprung i löst sammansatta 

utövare av lekmannabuddhism som från tidig Tang (618-907) ägnar sig åt att recitera 

Amithabas, buddhan över det västliga paradiset, namn. Reciterande genomsyrar och 

kännetecknar det religiösa livet. Inom Pure Land-traditionen anges år 402 som inledning av 

traditionen. Då samlade munken Huiyuan 123 trogna som svor att hänge sig åt Amithabas 

återfödelse i det västra paradiset. Epitetet White Lotus Society för denna sammanslutning 

förekommer dock först från Tang. Huiyuan var också del av aristokratin och lekmannafokus 
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måste därför ha lagts till myterna senare. Myten om Huiyuan och var populär och inom 

klosterväsendet under nordlig Song (960-1125) och begreppet har senare kommit att 

förknippas med en av dessa munkar, Mao Ziyuan, som var verksam omkring år 1130.  

Under Yuan (1264-1368) användes beteckningen White Lotus Society av en 

lekmannabuddhistisk rörelse. Troligtvis utvecklades de rörelser som tidigare ägnat sig åt 

hängivet reciterande av Amithabas namn under sen Song (1127 – 1279) och Yuan. Under sen 

Yuan är White Lotus Society starkt påverkat av och förmodligen uppblandat med grupper 

kring väntan på Maitreya och Manikeism. De nya rörelserna sprids och blir mycket populära. 

Ownby
68

 betonar att epitetet White Lotus också används av den kinesiska staten för grupper 

som uppfattas allmänt suspekta för att rättfärdiga förtryck. 

Den centrala gudomligheten inom White Lotus är skapargudinnan Wusheng laomu, som 

förknippas med milleniarism sedan 100-talet f.v.t. Enligt myten föder Wusheng laomu de 

första människorna, en pojke och en flicka, som sedan i sin tur ger upphov till mänskligheten. 

De sänds av gudinnan att leva på jorden i den Östliga världens nirvana. Deras fåfänga och fall 

från sin ursprungliga natur medför samtliga levande varelsers fall och att de glömmer sitt 

gudomliga ursprung. Modern väntar på att återförenas med sina barn i hemlandet sittandes på 

den gyllene lotusen. För att rädda mänskligheten sänder hon buddhor som lyckas rädda några 

få, men inte de flesta av hennes barn. De ska räddas av den tredje och siste guden, Buddha 

Maitreya. Varje buddhas ankomst representeras av slutet på en tidsålder, kalpa, som 

kännetecknas av kaos och oordning. 

The buddha incarnate was believed to have no special identifying physical trait or behavior other 

than a generally extraordinary appearance and a surname of Li, Liu, Zhu, Zhang or Wang. When 

the self-proclaimed Buddha Maitreya determined that the millennium was imminent, his 

believers would cast aside their private devotions to become openly defiant rebels against the 

state and the established order.
69

 

Chan hänvisar att den förföljelse och det politiska missnöje som möter dessa grupper starkt 

bidrar till att deras ursprungligen religiösa uttryck politiseras. Politiseringen av ursprungligen 

religiösa grupper är allmän i Kina och ger upphov till en rik tradition som innefattar såväl 

Triaderna som Eight Trigrams och Boxarna vilka alla uppfattas som arvtagare till White 

Lotus.  
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De apokalyptiska Eight Trigrams var aktiva i uppror mot regimen under Qing (1644-1912). 

Kinas befolkning ökade från 150 miljoner till 270 miljoner under 1650-1776. 

Befolkningsexplosionen innebar att också antalet deltagare i sekterna kring skapelsegudinnan 

Wusheng laomu som längtar efter att få återförenas med sina barn ökade under 1700-talet. 

Separata grupperingarna av hängivna slöt sig samman i kampen mot regimen i det som ansågs 

vara de sista dagarna inför buddha Maitreyas återkomst. Eight Trigrams samlar den 8 oktober 

1813, trots regimens kontroll, mer än 100 000 anhängare från landsbygden utanför den 

förbjudna staden för att ta över makten. Samtidigt pågår oroligheter i flera provinser. Revolten 

slogs ner och 80 000 miste livet. 

I samband med en serie naturkatastrofer under 1840-talet framträder en karismatisk ledare, 

Hong Xiuquan, som aspirerar på att skapa ett Himmelskt fredsrike tillsammans med massorna 

från landsbygden. Revolten som bryter ut 1850 varar i fjorton år och omfattar mer än hälften 

av Kinas provinser, ödelägger 600 städer och tar 20 miljoner liv. Hong begår självmord efter 

misslyckandet och de anhängare som inte lyckas fly blir tillfångatagna eller dödade. 

Traditioner som inom forskningen ansågs vara del av det utdöda traditionella livet i byarna på 

landet hade levt vidare och överlevt in i 1900-talet. Senare forskning har därefter funnit att 

dessa grupper snarare frodats under den försvagade kinesiska regimen vid 1900-talets början. 

”Indeed, it appears that there was a veritable explosion of popular religious activity under the 

Chinese Republic (1911-1949 on the Chinese mainland; the same government has continued 

on Taiwan since the Communist revolution of 1949).
70

 Beskrivningen av dessa 

sammanslutningar överensstämmer väl med de historiska föregångarna då de är talrika såväl 

som socialt och geografiskt utspridda. Vissa av dem samarbetar med japanska trupper under 

andra världskriget eller med nationalisterna vid revolutionen vilket bidrar till att de betraktas 

som politiska av regimen. Deras antal bidrar till att samtliga inte arresterats och de har därför 

kunnat leva vidare då ”the roots of the traditions remained. And indeed, there were many 

more local rebellions against the Communists, organized around local religious groups, than 

we have previously been aware of, particularly at moments of crisis — such as during the 

subsistence crisis provoked by the disastrous failure of Mao Zedong’s Great Leap 

Forward”.
71 

I samband med Deng Xiaopings maktövertagande 1976 sätts fokus på ekonomisk utveckling 

snarare än på ideologi och statens inblandning i privatlivet minskar därmed. Samtidigt ökar 
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engagemanget inom såväl etablerade religiösa samfund som rörelser inom White 

Lotustraditionen. Denna religiösa väckelse sammanfaller i tiden med Qigongboomen och dess 

karismatiska ledare. Samtidigt som de föreläser och publicerar skrifter om hur qigong 

fungerar återanvänder de den kultiveringsdiskurs som har djupa rötter i den traditionella 

religiösa kulturen. Ownby hävdar att ”Although no one seemed to notice, the qigong boom 

had become part of the resurgence of popular religion, and the writings of many qigong 

masters took on the character of scriptures”.
72 Falun Gong blir här en av många qigongskolor. 

Ledaren Li Hongzi övergår dock från att betona fokus på hälsoeffekter till att formulera en 

mer övergripande teori om utövandet.    

Karismatiska ledare är centrala för denna idétradition då fokus är på relationen mellan ledaren 

och anhängaren snarare än relationerna mellan anhängare eller till en församling. 

Förekomsten av nya karismatiska ledare fungerar då ständigt som katalysator och villkor för 

framväxten av nya grupperingar. Skrifter som förenar den egna gruppen spelar därutöver en 

viktig roll för grupperingarna samtidigt som utformningen av dessa skrifter kan skilja sig 

mellan olika grupper.  

In terms of the core ideas of many of these groups — which, until very recently, we have known 

exclusively through scripture — the point of departure appears to have been what we might call a 

discourse of the physical body. At one pole we might find the discourse of the suffering body, as 

freedom from illness and suffering is a primary and major claim of many groups which I am attaching 

to this tradition. At the other end of the spectrum we find what might be called the discourse of 

limitless human potential, with claims to invulnerability and supernormal powers.
73

 

I kombination med användandet av såväl mantran som talismaner förenas grupperna också av 

högt satta moraliska krav på godhet och goda gärningar. Till detta läggs också en diskurs av  

“exile and return, of world creation, degeneration, and salvation/renewal, the notion that we 

have deteriorated from our formerly perfect state, that someone is waiting to take us back, 

that we will find once again who we once were.”
74

 Detta tyder enligt Ownby på starkt 

inflytande från Daoism och Buddhism. Han betonar också att de sekteriska grupperna snarast 

representerar ett fundamentalistiskt förhållningssätt i relation till de etablerade samfunden 

som uppmaning att också leva som de lär snarare än alternativa moraliska koder. De 

sekteriska grupperingarna representerar dock till skillnad från etablissemanget ett kritiskt 

förhållningssätt till den kinesiska statens kontroll.   

                                                           
72

 a.a s 234 
73

 a.a s 237f 
74

 a.a s 238 
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5.1 Sammanfattning 

Inom den breda folkreligion som fortsätter att existera i Kina trots förtryck och kontroll 

blandas olika traditioner. Lekmän spelar en avgörande roll för utförandet av riter och 

reciterandet av buddhan Amithabas namn.  Den centrala gudomligheten inom White Lotus är 

skapargudinnan Wusheng laomu som väntar på att återförenas med sina barn sittandes på den 

gyllene lotusen. Buddhan Maitreya ska rädda dem vid tidsålderns, kalpans, slut då han 

återkommer med få andra kännetecken än efternamnet Li, Liu, Zhu, Zhang eller Wang. 

Epitetet White Lotus förekommer från Tang (618-907). Under sen Song (1127-1279) och 

Yuan (1264-1368) är White Lotus Society förmodligen också starkt uppblandat och påverkat 

av Manikeism. White Lotus används också av den kinesiska staten som beteckning för 

grupper som uppfattas som allmänt suspekta för att bidra till att rättfärdiga sitt förtryck. Det 

motstånd och missnöje som möter grupperna bidrar till att de politiseras. I Kina finns en 

tradition av politisering av ursprungligen religiösa grupper och senare arvtagare innefattar 

såväl Triaderna som Boxarna och de apokalyptiska Eight Trigrams som deltog i uppror mot 

regimen under Qing (1644-1912). 

I samband med naturkatastrofer under 1800-talet framträder karismatiska ledare som enar 

massorna från landsbygden. Beskrivningen av sammanslutningarna överensstämmer med de 

historiska föregångarna. Vissa samarbetar mot regimen under det andra världskriget och då de 

utifrån sitt stora antal inte arresterats har de kunnat leva vidare. Med fokus på ekonomisk 

utveckling under 1970-talet minskar statens inblandning i privatlivet och religiös väckelse 

sammanfaller med qigongboomen. Karismatiska ledare och skrifter är centrala för framväxten 

av dessa grupperingar som representerar ett kritiskt förhållningssätt till statens kontroll.  

5 Slutsats 
Reaktionen mot Falun Gong och rörelsens stora genomslag kan förstås inom en 

religionshistorisk kontext. Falun Gong ingår i en tradition av sekterisk folkreligion påverkad 

av bland annat Buddhism, Daoism och Manikeism som upprepat kanaliseras via texter och 

karismatiska ledare under den kinesiska historien.  

Kännetecknande för traditionen är en diskurs kring den fysiska kroppen med frihet från 

sjukdom och lidande med förhöjd mänsklig potential i kombination med en diskurs kring 

återvändandet till ett förlorat paradis. Motsvarande grupper har upprepat politiserats och varit 

aktiva i uppror mot staten men har kunnat leva kvar på landbygden in i modern tid. De frodas 

under den försvagade kinesiska regimen under det tidiga 1900-talet och en religiös väckelse 
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sammanfaller med minskat politiskt fokus på ideologi efter 1976 och qi-gongboomen under 

1970- och 80-talen.  

Ett av få kännetecken för den framtida messianska buddhan Maitreya sammanfaller med 

namnet Li Hongzhi, grundaren av Falun Gong. Li Hongzhi associeras också med den 

daoistiske messias, Li Hong. Under historien har folkuppror kanaliserats kring karismatiska 

ledare med hänvisning till en ny tidsålder.   

6 Diskussion 
Den kinesiska historien och landets religionshistoria var för mig i det närmaste obekant då 

arbetet inleddes. Bilden av Kina som en gigantisk massa av kollektivt konforma medborgare 

med en gemensam ideologisk skolning präglade min förförståelse av kulturen. Rapporter i 

media om dissidenter och hur den kinesiska regimen effektivt bekämpat den traditionella 

religiöst präglade kulturen i Tibet förstärkte en bild av ett Kina präglat av åsiktförtryck och 

materialistisk pragmatism.  Ett Kina som också kopplats loss och frigjort sig från sin historia 

och sina traditioner. Att en rörelse som Falun Gong, som för mig förde tankarna helt till 

friskvård och lättare former av gymnastiska övningar, förbjöds bekräftade endast för mig den 

pragmatiskt materialistisk världsbilden. Hur kan Falun Gong vara politiskt? Religion? Vad är 

regimen rädda för? Min förförståelse visade sig ganska snart vara fördomar som beklaglig 

bekräftelse på min djupa okunskap.  

Fördjupning inom detta för mig obekanta ämnesområde begränsas avsevärt dels av mina 

språkkunskaper till litteratur på svenska och engelska, dels geografiskt då Kina är en plats 

som för mig endast studeras och förstås på distans.  

I sökandet av förklaring till regimens reaktion till Falun Gongrörelsens till synes oförargliga 

manifestationer hänvisades samstämmigt i den litteratur jag först fick tag på, via sökningar på 

biblioteksdatabaser och hemsidor för nätbaserad bokhandel, till begreppet White Lotus, 

folkreligiösa sekter och folkuppror under sent 1200-tal.  

För att försöka ta reda på vad denna White Lotusrörelse innebar och dess koppling till Falun 

Gong inleddes tidskrävande och omfattande läsning av texter med olika perspektiv på 

begreppet. Det visade sig dock ganska snart att min bristande kunskap om kinesisk historia 

och religionshistoria bidrog till svårigheter att se sambanden. Därpå följde därför en period av 

tidskrävande läsning av litteratur kring just den religionshistoriska kontext som kan fördjupa 

förståelsen för den koppling mellan religion och politisk oro samt tradition av folkreligion 



30 
 

kopplad till folkuppror som tycks genomsyra den kinesiska kulturen parallellt med den 

Konfucianism som karaktäriserar administrationen. Begreppet White Lotus, liksom 

Konfucianism, visade sig dock vid fördjupning delvis undfly karaktärisering. Min fördjupning 

inom ämnesområdet innebar samtidigt att det verkade som om dessa begrepp kunde stå för 

lite vad som helst och inte sällan endast är västerländska begreppskonstruktioner som, liksom 

religion, inte motsvarar de västerländska begreppen, i Kina.  

Kina framstod alltmer som en jättekittel där allt som hamnar däri, från Kina såväl som från 

utlandet, blandas och transformeras till något specifikt och unikt kinesiskt. I denna soppa är 

det inte helt okomplicerat att kategorisera och strukturera ingredienserna.  Att ta reda på vad 

White Lotus innebär, dvs. en fördjupad kartläggning och redovisning för begreppet, som 

förklaring till reaktionen till Falun Gong, visade sig vara väsentligt mer komplext än vad som 

ryms inom ramen för det aktuella arbetet.  

Frågeställningen modifierades då till om reaktionen till Falun Gong kan förstås inom en 

kinesisk religionshistorisk kontext. I detta sammanhang visade det sig att reaktionen till Falun 

Gong, såväl genomslag och popularitet som regimens reaktion, snarast blev väldigt logiskt. 

Den djupa historiska traditionen av koppling mellan politik och religion med folkuppror och 

löften om framtida belöningar för ett dygdigt liv bidrar till att Falun Gong snarast bör 

bekämpas av den regim som önskar bevara makten. System som utmanar befintliga hierarkier 

tycks historiskt utmana makten i Kina. Det vi i väst karaktäriserar som religion har endast 

periodvis under historien lierats med denna maktapparat och därför uppfattas som politiskt 

provocerande. Religion och politik förefaller dock ändå vara sammanflätat då djupa historiska 

rötter finns för berättigat folkligt ifrågasättande av befintlig maktadministration och 

legitimitet i anslutning till såväl social oro som naturkatastrofer. Kejsaren som himlens 

företrädare speglar den himmelska makt som ger den legitimitet som avspeglas i harmoni och 

balans. Den till synes rigida hierarkiska ordningen och konfucianska ideal för upprätthållande 

av denna ordning tycks dock vara giltigt på en övergripande strukturell nivå men förefaller 

behöva kompletteras då fokus förflyttas. Arkaiska traditoner och främmande influenser utifrån 

samverkar, utvecklas och hålls synnerligen levande på ett såväl inter- som intrastrukturellt 

plan, dvs. socialt i relationer mellan individer samt för personligt meningsskapande och 

välbefinnande. Bilden av Kina förändras som från bilden av en myrstack betraktad på avstånd 

till samma till synes pyramidformade hög av barr betraktad med lupp och mikroskop på nära 

håll.  Hierarkier, ordning och struktur på ett övergripande plan men samtidigt ett myller av 

energi, liv och livskraft.  
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Mitt intresse väcks för de olika traditioner och trossystem som påverkat den kinesiska 

kulturen under historien. Den kinesiska kulturen tycks ha assimilerat och inkluderat dessa 

impulser delvis via språket då översättningar, och i synnerhet bristfälliga sådana, innebär att 

begrepp och därmed tankar blandas. Den roll språkliga begrepp för nya främmande företeelser 

spelar för föreställningar fascinerar mig djupt. Översättningar och återanvändning av 

språkliga begrepp tycks också ha spelat en väsentlig roll för de kinesiska tankesystemen 

genom historien. Daoistiska begrepp har använts för bland annat buddhistiska och manikéiska 

föreställningar vilket bidragit till att de inkluderats i kulturen. Vilken roll spelar de olika 

språkliga uttryck vi i väst använder för företeelser som skulle kunna representera 

gemensamma begrepp som exempelvis Gud, Allah, Jahvé? Redan de gamla romarna förstod 

vikten av att assimilera tidigare främmande kulturer inom ramen för de egna språkliga 

begreppen och tankesystemen. Kan den kinesiska syntesen mellan tankesystem via 

gemensamma välbekanta språkliga begrepp speglas i vår specialiserade kategoriserande 

språkdräkt för begrepp från olika tankesystem? Som språklärare med viss fördjupning inom 

kontrastiv språkteori väcks här min djupa fascination för språket som redskap för tänkandet 

med koppling till såväl kulturmöten som kulturkrockar.   

Det som för mig framstår som en kinesisk smältdegel där inhemska och främmande läror 

förefaller ha berikat och kompletterat varandra har i anslutning till detta arbete inneburit 

väsentligt fördjupade och förändrade perspektiv på den kinesiska kulturen.  

De läror som når landet förefaller anta ett specifikt kinesiskt uttryck, ibland väsentligt 

annorlunda än den utveckling och tolkning motsvarande läror representerar i väst. Synsätt 

förefaller också komplettera varandra och förhållningssättet förefaller förvånansvärt modernt 

med koppling till det vi idag karaktäriserar som New Age. Buddhismen och Manikeismen är 

exempel på läror som inom andra kultursystem utvecklats och förmedlats annorlunda än i 

Kina. Fördjupning kring den roll dessa tankesystem spelar inom kinesisk religionshistoria kan 

troligtvis också väsentligt komplettera förståelse för dessa traditioner då de förmedlas inom 

ramen för en kinesisk kontext. Istället för särskiljande karaktäristiska särdrag mellan 

traditioner framträder snarare det som är gemensamt, det som kan bidra till dialog och syntes. 

Kinesiska befintliga begrepp förmedlar dessa främmande tankar snarare än med självklarhet 

för tanketraditionen specialiserad specifik terminologi.   

Det är för mig fascinerande att man i ett land som Kina under millenier av auktoritära regimer 

samtidigt lyckats bevara och utveckla sina traditioner och kulturella rötter.   
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Kinesisk religionshistoria väcker mersmak då de för västerländska förhållanden annorlunda 

förhållningssätten samtidigt ger perspektiv på vår egen kultursfär. Uråldriga traditioner för 

hälsa och välbefinnande har nu också blivit populära och erkända hos oss. Kopplingen mellan 

religion och medicin känns inte mindre spännande än kopplingen mellan religion och politik 

då religionen inte är synonym med makten, snarare ett komplement eller möjligen alternativ 

för livskvalitet och meningsskapande. De olika influenser och traditionella tankesystemen 

som påverkat och påverkar Kina bidrar till en för mig totalt förändrad bild av och fascination 

för den kinesiska kulturen och religionshistorien där reaktionen till och mot Falun Gong för 

mig fungerar som katalysator och fokus för fördjupning.      
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