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ΟΙ ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ

Οι κινεζικές θρησκείες, είναι οι παραδοσιακές θρησκείες του κινεζικού λαού. Ως τέτοιες
μπορούν να θεωρηθούν όσες α) έχουν αποτελέσει δημιούργημα του κινεζικού λαού και,
β) όσες προήλθαν από αυτές. Έτσι, παρόλο που μεταξύ των επίσημων θρησκειών της
Κίνας αναγνωρίζονται από το κινεζικό σύνταγμα σήμερα επίσης ο Χριστιανισμός και το
Ισλάμ, αυτές οι θρησκείες, ως ξένης προελεύσεως, δεν εντάσσονται στις παραδοσιακές.
Ο Βουδισμός, μ’ όλο που ούτε αυτός αποτέλεσε αρχικά δημιούργημα του κινεζικού λαού,
εφόσον προήλθε από την Ινδία, όμως ρίζωσε στην Κίνα και, κυρίως, μεταμορφώθηκε
μέσα από μια διαδικασία σινοποίησης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα έναν καινούργιο,
κινεζικό Βουδισμό. Με βάση τα παραπάνω κριτήρια κινεζικές θρησκείες είναι:

Α) Η κινεζική λαϊκή θρησκεία. Με αυτό τον όρο εννοούμε εδώ όχι μόνο το σύνολο
των θρησκευτικών εκείνων δραστηριοτήτων που μπορούν να θεωρηθούν ως
ανήκουσες στη λεγόμενη «μικρή παράδοση» (“little tradition”: αυτή που περιλαμβάνει
εξωθεσμικές, ιδιωτικές θρησκευτικές δραστηριότητες, όπως π.χ. προγονολατρεία,
εξορκισμοί, μαγικές τελετές, μαντεία, κ.λπ.) έναντι άλλων, που μπορούν να θεωρηθούν
ως «μεγάλη παράδοση» (“great tradition”: αυτή που περιλαμβάνει θεσμικές θρησκείες,
δηλαδή θρησκείες που υπάρχουν ως οργανωμένοι θεσμοί), όπως κάνουν πολλοί
ερευνητές, οι οποίοι διαχωρίζουν την κινεζική λαϊκή θρησκεία, (chinese folk religion)
ως μία από τις θρησκείες της Κίνας 1, αλλά την κοινή θρησκεία 2, αυτήν δηλαδή που
περιλαμβάνει όλα τα θρησκευτικά στοιχεία που είναι κοινά μεταξύ των Κινέζων. Αυτή
είναι η θρησκεία που μετέρχεται η πλειονότητα του κινεζικού λαού. Πολλές, αν όχι όλες
οι θρησκευτικές δραστηριότητες της λεγόμενης «μικρής παράδοσης», όπως κυρίως η
προγονολατρεία, αλλά και η μαντεία κ.λπ. ασκούνται σχεδόν από το σύνολο αυτού του
λαού. Συνεπώς δεν υπάρχουν ως χωριστή θρησκεία παρά μόνο με την έννοια ότι
αποτελούν μέρος ενός γενικότερου συνόλου κοινών θρησκευτικών δραστηριοτήτων,
που περιλαμβάνει και στοιχεία προερχόμενα από τις θεσμοποιημένες θρησκείες. Τέτοια
στοιχεία είναι κυρίως θεία όντα (όπως π.χ. Βούδες και μποντισάτβες από τον Βουδισμό,
θεότητες από τον Ταοϊσμό κ.λπ.), αλλά και άλλα, που θα τα δούμε λεπτομερέστερα
παρακάτω.
Το σύνολο αυτό, και όχι μόνο η «μικρή παράδοση», πρέπει να θεωρηθεί ως
χωριστή θρησκεία από τις θεσμοποιημένες θρησκείες. Αλλά και πάλι ο διαχωρισμός
δεν είναι απόλυτος. Στο επίπεδο όχι της θεωρίας, όπου οι διαφορετικές διδασκαλίες

Πάντως η τάση είναι, ακόμη και μεταξύ των ερευνητών που διαχωρίζουν την λαϊκή θρησκεία ως μια ιδιαίτερη
θρησκεία, αντιπαραθέτοντάς την προς αυτές που αποτελούν τη «μεγάλη παράδοση» (Κομφουκιανισμός,
Βουδισμός, Ταοϊσμός), να βλέπουν τόσο τον μεγαλύτερο χώρο που καταλαμβάνει η λαϊκή, όσο και το γεγονός
της κοινότητάς της, όταν π.χ. παρατηρείται πώς ακόμη και οι ταυτιζόμενοι με επαγγελματική ή προσωπική
δέσμευση με τις θρησκείες της μεγάλης παράδοσης, συμμετέχουν ταυτόχρονα στη λαϊκή, κάνοντας πολλά
πράγματα που ανήκουν σε αυτήν.
2
Η κοινή θρησκεία της Κίνας έχει επίσης ονομασθεί "διάχυτη θρησκεία" (diffused religion). C.K. Yang,
Religion in Chinese Society, University of California Press, 1961 το κεφ. "Diffused and Institutional Religion in
the Chinese Society", σ. 294-340.
1
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πράγματι διαχωρίζουν τα θρησκευτικά συστήματα μεταξύ τους, αλλά της πράξης,
υπάρχουν γέφυρες μεταξύ της λαϊκής, κοινής θρησκείας και των ανθρώπων που, με τον
ένα ή με τον άλλο τρόπο, ανήκουν στις θεσμοποιημένες θρησκείες. Τέτοιοι άνθρωποι
είναι είτε οι επαγγελματίες αυτών των θρησκειών (ιερείς, μοναχοί, απασχολούμενοι σε
θρησκευτικά ιδρύματα κ.λπ.) είτε οι αφοσιωμένοι πιστοί τους. Όμως και αυτοί, είναι
σχεδόν αδύνατον να μη συμμετάσχουν, σε κάποιο βαθμό, σε μια ή περισσότερες από τις
κοινές θρησκευτικές δραστηριότητες, όπως είναι π.χ. οι επικήδειες τελετές ή η φροντίδα
των τάφων των προγόνων, δηλαδή σε δραστηριότητες της προγονολατρείας. Αυτή
ακριβώς η συμμετοχή αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ των δύο πλευρών. Συνεπώς σχεδόν
κανείς δεν ανήκει σε μια θεσμοποιημένη θρησκεία με την έννοια μιας απόλυτης, αλλά
μόνο μιας σχετικής αποκλειστικότητας. Συνεπώς μπορούμε να πούμε ότι όπου και στο
βαθμό που υπάρχει αποκλειστικότητα, εκεί υπάρχει διαχωρισμός· όπου υπάρχει
κοινότητα, αυτή είναι η περιοχή που καταλαμβάνει η κινεζική λαϊκή θρησκεία.

Η λαϊκή θρησκεία είναι μια σύνθετη θρησκεία, εφόσον αποτελείται από στοιχεία
προερχόμενα από όλες τις παραδοσιακές, θεσμοποιημένες ή μη, κινεζικές θρησκείες,
αλλά και από βιοθεωριακές, περιβαλλοντικές, ιατρικές κ.λπ. πρακτικές που έχουν,
πλήρως ή ως ένα βαθμό, θρησκευτικό χαρακτήρα (όπως το φενγκ σούϊ, ο βελονισμός,
το τάϊ τσι τσουάν, οι πολεμικές τέχνες), καθώς και από φιλοσοφικές ιδέες που δεν
περιορίσθηκαν στα όρια κάποιων σχολών, αλλά τέμνουν διαχρονικά όλους σχεδόν τους
χώρους του κινέζικου πολιτισμού (όπως η ιδέα του γιν και γιάνγκ) .
Τα στοιχεία αυτά είναι κυρίως τα εξής:

1)θεότητες,,

προερχόμενες από διάφορες πηγές, όπως: από τον χώρο της
προγονολατρείας (δηλαδή θεοποιημένα πνεύματα προγόνων)· από τον Μαχαγιάνα
Βουδισμό (δηλαδή Βούδες και μποντισάτβες)· από τον Ταοϊσμό (τους λεγόμενους
«αθάνατους» ή «Ουράνιους Δασκάλους», τον θεοποιημένο Λάο Τζου (βλ. παρακάτω)
κ.α.π.· από τον Κομφουκιανισμό (το πνεύμα του Κομφούκιου και άλλων δασκάλων του
Κομφουκιανισμού)· από τοπικές παραδόσεις (θεότητες φύσης, θεοποιημένουςς
τοπικούς ήρωες διαφόρων ειδών κ.α.). Αυτές οι θεότητες αποτελούν το κυριότερο
στοιχείο της κινεζικής λαϊκής θρησκείας, γεγονός που επιτρέπει να την θεωρήσομε ως
ένα πολυθεϊστικό σύστημα.
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Τα πνεύματα των προγόνων καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του πανθέου
αυτού του συστήματος, και η προγονολατρεία, που περιλαμβάνει την οικιακή τιμή, με
προσφορές στον οικογενειακό βωμό, πάνω στον οποίο βρίσκονται οι πινακίδες με τα
ονόματα των προγόνων ή/και φωτογραφίες τους, τις επικήδειες τελετές, τα νεκρικά
έθιμα, την μεταθανάτια τιμή αυτών των πνευμάτων, τις μεταθανάτιες προσφορές
διαφόρων πραγμάτων (συνήθως σε χάρτινες απομιμήσεις) ή και χρημάτων (και τα δύο
στέλνονται στον κόσμο των πνευμάτων μέσω της πυράς) κ.λπ. αποτελεί το μεγαλύτερο
μέρος των πρακτικών του. Τα πνεύματα των προγόνων πιστεύεται ότι επηρεάζουν
θετικά ή αρνητικά τη ζωή της οικογένειας των απογόνων τους. Από τα μέλη της
οικογένειας αυτής γίνονται σ’ αυτούς προσφορές και απευθύνονται αιτήματα που
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αφορούν την υγεία, προστασία από κάθε κακό, πρόοδο, επιτυχία κ.λπ. θέματα της ζωής
των μελών της οικογένειας.

Αλλά και οι θεότητες που προέρχονται από τις τρεις θεσμοποιημένες θρησκείες
καταλαμβάνουν επίσης μεγάλο μέρος. Όπως συμβαίνει σε όλα τα πολυθεϊστικά
συστήματα, σε αυτές έχει γίνει μια κατανομή εργασίας, εφόσον π.χ. το πνεύμα του
Κομφούκιου προστατεύει τα γράμματα και τις σχετικές με αυτά δραστηριότητες, ενώ οι
Βούδες και μποντισάτβες αποτελούν κυρίως το αντικείμενο των επιδιώξεων που
συνδέονται με τον μεταθανάτιο κόσμο, όπως είναι μια καλή μετενσάρκωση, στον
παράδεισο κάποιου Βούδα, ή η προστασία στη μεταθανάτια ζωή από δαιμονικά
πνεύματα, που μπορεί να προσβάλουν τις ψυχές που βρίσκονται καθ’ οδόν προς τον
μεταθανάτιο προορισμό τους ή η ανακούφιση του πόνου εκείνων που έτυχε να
μετενσαρκωθούν σε κάποια από τις βουδιστικές κολάσεις, κ.λπ.

Μεγάλο επίσης μέρος καταλαμβάνουν οι τοπικές θεότητες, η λατρεία κάποιων
από τις οποίες έχει διαδοθεί σε όλη τη χώρα, όπως οι προερχόμενοι εξ ανθρώπων
πολιτισμικοί μυθικοί ήρωες (π.χ. ο Κίτρινος Αυτοκράτορας (Yellow Emperor), που
εφηύρε τη γραφή, τη μουσική, τον βελονισμό κ.λπ.) ή άτομα που θεωρήθηκαν
επιφάνειες φυσικών στοιχείων όπως η Ματσού (Mazu), η οποία γεννήθηκε στην ακτή
της επαρχίας Φουτζιάν, θεωρήθηκε ότι διαθέτει υπερφυσικές δυνάμεις, μετά θάνατον
θεωρήθηκε προστάτιδα όλων των σε ανάγκες ευρισκόμενων και τελικά αναγνωρίστηκε
από το κράτος ως θεότητα του ουρανού υπό το όνομα «αυτοκράτειρα του ουρανού»
(Ντιαν Χόου, Dian Hou) ή άτομα που πρόσφεραν υπηρεσίες, όπως π.χ. ο στρατηγός
Γκουάν ντι (Guan di), αλλά και οι προερχόμενοι από στοιχεία της φύσης, όπως τοπικές
θεότητες της γης (τουντί, σεν ή τουντί γκονγκ, tudi shen - tudi gong), θεότητες βουνών,
όπως ο θεός του βουνού Ντόνγκ γιουέ (Dongyue) στη Σαντόνγκ, ο θεός του ουρανού,
γνωστός ως ο Αυτοκράτορας από Νεφρίτη (Jade Emperor), ο θεός του νερού ή Βασιλιάς
δράκος (Dragon King), στον οποίο προσεύχονται σε εποχές ξηρασίας, ή, τέλος, θεοί –
προστάτες πόλεων (τσενγκ χουάνγκ σεν, chenghuang shen). Οι διάφοροι οικιακοί θεοί
της εστίας έχουν γίνει ένας διαδεδομένος σε όλη την Κίνα Θεός της Θερμάστρας (stove
god), στον οποίο απολογούνται στο τέλος κάθε έτους. Σε αυτές τις θεότητες στρέφονται
οι Κινέζοι με κάθε είδους εγκόσμια αιτήματα, που αναλογούν στην ειδικότητα και τον
χαρακτήρα καθεμιάς.
Σημαντική κατηγορία είναι επίσης τα κακά πνεύματα (κουέϊ, kuei). Αυτά
προέρχονται κατά κανόνα από τη μία από τις δύο ψυχές, που κατά την κινεζική θεωρία
(που διαμορφώθηκε από την εποχή Χαν) διαθέτει ο άνθρωπος, μία γιν και μία γιάνγκ. Η
γιν ψυχή μπορεί, αν το πνεύμα του νεκρού ή της νεκρής αδικήθηκε στη διάρκεια της
ζωής, πέθανε με άσχημο θάνατο, δεν έχει απογόνους να φροντίσουν για τις
μεταθανάτιες προσφορές, τον τάφο κ.λπ. να μετατραπεί σε ένα είδος βρυκόλακα ή
δαίμονα. Για προστασία από τα κακά πνεύματα χρησιμοποιούνται διάφορα μέσα,
όπως φυλαχτά, διάφορες αποτροπαϊκές μέθοδοι, όπως τοίχοι μπροστά στις εισόδους
των κτιρίων, μια ενάρετη ζωή, τελετές εξορκισμού, που κατά κανόνα γίνονται από
Ταοϊστές ιερείς, κ.λπ.
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2) τελετές ευετηρίας, τις οποίες κάνουν Ταοϊστές ιερείς.

3) Ιδέες για την εναρμόνιση του ανθρώπου με το γενικό τρόπο λειτουργίας της φύσης,
που προέρχονται από τον φιλοσοφικό Ταοϊσμό μαζί με τις εφαρμογές τους, όπως π.χ. οι
διάφορες έννοιες της «μη δράσης» του Λάο – τσε στη ζωή, στην τέχνη, σε κάποιες
πολεμικές τέχνες κ.λπ.
4) Μαγικές τελετές.

5) Μαντικές μεθόδους, όπως αυτή του Ι Τζίνγκ.

6) το κινεζικό ημερολόγιο, για τον προσδιορισμό τυχερών και άτυχων ημερών,
χρονικών περιόδων κ.λπ. ή του ταιριάσματος ή μη ζευγαριών κ.λπ.

7) το φενγκ-σούϊ για τον προσδιορισμό ευοίωνων τοποθεσιών για διάφορα είδη
κτισμάτων τάφων κ.λπ. Ευοίωνη τοποθεσία είναι βασικά εκείνη που στα δεξιά διαθέτει
ένα στοιχείο γιν (που αναγνωρίζεται σε κάποιο σχηματισμό του εδάφους που μοιάζει με
τίγρη) και αριστερά ένα στοιχείο γιάνγκ (που αναγνωρίζεται σε ένα σχηματισμό του
εδάφους που μοιάζει με δράκο).
8) Μεθόδους για την επίτευξη μακροβιότητας αλλά και ιατρικές μεθόδους, όπως ο
βελονισμός, υγιεινιστικές συνήθειες που περιλαμβάνουν συστήματα γυμναστικής
(όπως το τάϊ-τσι-τσουάν, tai chi chuan) ή διαιτητικά προγράμματα, που άκμασαν στο
πλαίσιο του θρησκευτικού Ταοϊσμού.

9) Στοιχεία κοινωνικής ηθικής, εκείνη που αφορά στα μέλη μιας οικογένειας ώς εκείνη
που αφορά τις ευρύτερες διανθρώπινες σχέσεις και τις δημόσιες υποχρεώσεις, που
προέρχονται από τον Κομφουκιανισμό.
Κάποια από αυτά τα στοιχεία, όπως το ημερολόγιο, το φενγκ-σούϊ, η ιατρική που
βασίζεται στην αρμονία –δυσαρμονία γιν και γιάνγκ στο σώμα, ιατρικές μέθοδοι όπως ο
βελονισμός ή η θεραπεία με βότανα κ.λπ. που έχουν ως σκοπό την αποκατάσταση της
δυσαρμονίας κ.α., ενώ ξεκίνησαν ως ανεξάρτητες παραδόσεις στη διάρκεια της
δυναστείας Χαν (202 π.Χ. – 220 μ.Χ.) υιοθετήθηκαν από τον Ταοϊσμό και, γι’ αυτό το
λόγο, εντάσσονται συχνά σε λαϊκές παρουσιάσεις των ίδιων (π.χ. στο διαδίκτυο) αλλά
και από κάποιους ερευνητές στην ιστορία και, συνεπώς, και στο πλαίσιο του Ταοϊσμού
γενικά. Ωστόσο τα ίδια στοιχεία, αν και υιοθετήθηκαν από αυτό το σύστημα, δεν
απορροφήθηκαν σε βαθμό που να χάσουν την ανεξάρτητη υπόστασή τους, την οποία
επίσης διατήρησαν. Γι’ αυτό τα καταλογογραφούμε εδώ ως χωριστά στοιχεία.
Η σύνθεση αυτών των στοιχείων γίνεται με την έννοια ότι το ίδιο πρόσωπο, σε
διαφορετικές στιγμές της ζωής του ή και ταυτόχρονα, για διαφορετικούς ή για τον ίδιο
σκοπό, χρησιμοποιεί πότε το ένα στοιχείο και πότε το άλλο, ανάλογα με το ποιό
ταιριάζει στην περίσταση ή ανάγκη, για την οποία γίνεται η χρήση του.
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Β) Οι θεσμοποιημένες θρησκείες. Αυτές είναι 1) ο θρησκευτικός ή λαϊκός Ταοϊσμός, ο
οποίος, όπως θα δούμε, υπάρχει τόσο ως μέρος της λαϊκής, μη θεσμοποιημένης
θρησκείας, που έχει ως κύριο σκοπό την μακροβιότητα ή και την αθανασία, όσο και ως
θεσμοποιημένη θρησκεία, που έχει ως κύρια δραστηριότητα τους εξορκισμούς και τις
τελετές για ευετηρία και κατά δεύτερο λόγο επίσης την μακροβιότητα και αθανασία, 2)
ο Μαχαγιάνα Βουδισμός, δηλαδή το σύνολο των Σχολών που τον αποτελούν, 3) ο
Κομφουκιανισμός ως θεσμοποιημένη θρησκεία (στο παρελθόν, ως μέρος της λεγόμενης
κρατικής θρησκείας και στο παρόν ως θεσμός που έχει ως αντικείμενο τη λατρεία του
αποθεωμένου Κομφούκιου και άλλων δασκάλων του Κομφουκιανισμού, 4) οι νέες
θρησκείες ή νέα θρησκευτικά κινήματα κινεζικής προελεύσεως.

Οι κινεζικές θρησκείες επικρατούν στην Κίνα και την Ταϊουάν, αλλά και στη
μεγάλη κινέζικη διασπορά των νησιών της νοτιοανατολικής Ασίας, της Αμερικής και
άλλων χωρών.
Σ' όλη τη διάρκεια του Μαοϊσμού η παραδοσιακή θρησκεία και μάλιστα ο
Κομφουκιανισμός, με το πνεύμα της ιεράρχησης των πάντων, θεωρήθηκαν ως
απόρροια της ταξικής κοινωνίας, και διώχθηκαν. Από το 1950 επιβλήθηκαν στις
παραδοσιακές κινεζικές θρησκείες, αλλά και στον Χριστιανισμό καθώς και στο Ισλάμ
διάφοροι περιορισμοί, ενώ από το 1966, στο πλαίσιο της γνωστής «πολιτισμικής
επανάστασης», άρχισαν οι διώξεις με διάφορες μορφές, όπως δημεύσεις περιουσιών,
φυλακίσεις, εξορίες κ.λπ. Γι' αυτό ο βαθμός παρουσίας της κινεζικής θρησκείας στην
ηπειρωτική Κίνα ήταν μέχρι πρόσφατα δυσανάλογα μικρός σε σύγκριση με εκείνον της
Ταϊουάν (Taiwan) και της διασποράς.

Ωστόσο οι πολιτικές μεταβολές που παρατηρούνται τελευταία έχουν προκαλέσει
και στην ηπειρωτική Κίνα μια αναβίωση μεταξύ άλλων και των παραδοσιακών
θρησκειών, καθώς και τη δημιουργία νέων. Έτσι από το 1979 άρχισε μια πολιτική
ανοχής, ενώ με το σύνταγμα του 1982 παραχωρήθηκε στον κινεζικό λαό μια σχετική
θρησκευτική ελευθερία. Στο πλαίσιο αυτής της ελευθερίας αναγνωρίσθηκαν από το
κινεζικό σύνταγμα της ίδια χρονολογίας πέντε θρησκείες ως επίσημες, δηλαδή ο
Βουδισμός, ο Ταοϊσμός, ο Κομφουκιανισμός, το Ισλάμ και ο Χριστιανισμός
(ρωμαιοκαθολικός και προτεσταντικός. Ο ορθόδοξος Χριστιανισμός, επειδή η πολύ
μικρή του ύπαρξη δεν ελήφθη υπόψη κατά τη σύνταξη του συντάγματος, μένει
παράνομος).
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Α. ΤΡΕΙΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΕΣ
Η ιστορία των κινέζικων θρησκειών αποτελεί μέρος της ιστορίας της Κίνας. Για αυτό το
λόγο η εξέτασή της γίνεται μέσα από την παρακολούθηση της εξέλιξής της στις
διαδοχικές περιόδους της κινέζικης ιστορίας. Η ιστορική (σε αντιδιαστολή προς την
προϊστορική) εποχή της Κίνας αρχίζει με τις λεγόμενες «Τρεις Δυναστείες». Με αυτό το
όνομα είναι γνωστό το διάστημα ανάμεσα στο περ. 1700 και 221 π.Χ. Περιλαμβάνει την
ιστορία τριών κρατών που άκμασαν αυτό το διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της
πεδιάδας του Κίτρινου ποταμού (Χουάνγκ- Χο) και των παραποτάμων του. Αυτά τα
κράτη ιδρύθηκαν και κυβερνήθηκαν από δυναστείες, δηλαδή οικογένειες, οι οποίες
έδωσαν σε αυτά το όνομά τους. Είναι με τη σειρά η Σιά (Hsia, περ. 1700-1500), η Σάνγκ
(Shang, περ. 1300-1045) και η Τζόου (Chou, περ. 1050-221). Αυτές οι χρονολογίες είναι
μια επιλογή από τις πολλές που έχουν προταθεί για τα διαστήματα που καταλαμβάνουν
στην κινέζικη ιστορία οι Τρεις Δυναστείες. 3

Οι πηγές που υπάρχουν για τις Τρεις Δυναστείες περιλαμβάνουν για πρώτη φορά
στην κινέζικη ιστορία τόσο αρχαιολογικά, όσο και γραπτά μνημεία. Τα γραπτά μνημεία
είναι δύο ειδών: Α) επιγραφές ή σύντομα κείμενα που έχουν βρεθεί χαραγμένα σε
αρχαιολογικά ευρήματα, κυρίως ορειχάλκινα αγγεία και χρησμοδοτικά οστά.
Χρησμοδοτικά οστά με χαραγμένα ιδεογράμματα σε μια εξαιρετικά πρωτόγονη μορφή
έχει δώσει πολύ λίγα ο νεολιθικός πολιτισμός Λονγκ- Σαν, ο οποίος θεωρείται από
πολλούς ερευνητές ότι ταυτίζεται με τη δυναστεία Σιά. Εξαιρετικά πολλά ενεπίγραφα
χρησμοδοτικά οστά έχει δώσει η δυναστεία Σανγκ και λιγότερα η Τζόου. Β) Γραπτά
φιλολογικά μνημεία, που αποτελούν μια γραμματεία γνωστή με το όνομα
«Κομφουκιανός Κανόνας», επειδή υποτίθεται ότι τα εξέδωσε ο Κομφούκιος (551-470
π.Χ.)..

Αυτά τα κείμενα περιέχουν υλικό διαφόρων εποχών: ο πυρήνας τους ανήκει
στην εποχή Τζόου, περιέχουν όμως και παλαιότερο υλικό, που προέρχεται από την
εποχή Σανγκ ή και, λιγότερο, των Σιά. Περιέχουν επίσης νεότερο υλικό, εφόσον α)
εκδόθηκαν με τη μορφή που τα έχομε σήμερα την εποχή Χαν, με βάση ό,τι είχε διασωθεί
από αυτά μετά την καταστροφή τους από τον ιδρυτή της δυναστείας Τσ’ιν (221-206
π.Χ.), Τσ’ιν Σι Χουάνγκ Ντι (Ch’in Shi Huang Di), πιο γνωστό ως Πρώτο Αυτοκράτορα,
και β) συνέχισαν να αλλιώνονται με διάφορους τρόπους μέχρι τη νεότερη εποχή. Αυτά
τα έργα είναι βασικά 5 (κάποιοι προσθέτουν σε αυτά το χαμένο Βιβλίο της Μουσικής ή
και άλλα έργα) γι αυτό και είναι γνωστά ως τα «πέντε κλασσικά» (γου τζινγκ, wu jing) :
Συγκεκριμένα η επιλογή που έχει κάνει ο Joseph A. Adler, Chinese Religions, Routledge 2002., σ. 21
passim.
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Το Βιβλίο της Ιστορίας ( Σου Τζινγκ, Shu Jing、書経), το Βιβλίο της Ποίησης (Σι Τζινγκ,
Shi Jing、詩経), το Βιβλίο των Αλλαγών (Ι ή Γι Τζινγκ, I ή Yi Jing, ), τα Ανοιξιάτικα και
Φθινοπωρινά Χρονικά (Τσι’ούν τσ’ιού, Ch’un ch’u、春秋) με τα υπομνήματά τους, το
Βιβλίο των Τελετών (Λι, Li、利), που περιέχει τρία έργα, γνωστά ως Σαν Λι (San Li, 三
利 ), σχετικά με τους κανόνες συμπεριφοράς ή του πρακτέου σε διάφορα σημεία της
ζωής (περιγράφει π.χ. με λεπτομέρειες την τελετή του γάμου, τι φορούν και τι κάνουν
σε αυτή, τα ίδια για τις επικήδειες τελετές κ.ο.κ. Αυτό αποτελεί και σήμερα τη βάση,
κυρίως για αυτές τις τελετές αλλά και για πολλά άλλα πράγματα στην Κίνα ).
Σανγκ
Από το Βιβλίο της Ιστορίας, το Βιβλίο της Ποίησης και το Ι Τζινγκ μαθαίνομε κάποια
πράγματα για τη δυναστεία Σανγκ. Όμως οι περισσότερες γραπτές πληροφορίες μας
προέρχονται από τα χρησμοδοτικά οστά, τα οποία αποτελούν μια ολόκληρη βιβλιοθήκη
(έχουν βρεθεί πάνω από 100.000). Αυτά είναι ωμοπλάτες βοοειδών ή το κάτω μέρος
του καύκαλου της χελώνας και φέρουν επιγραφές που αποτελούν ερωτήσεις προς
θεότητες η προς τα πνεύματα των προγόνων των βασιλέων και των ευγενών της
δυναστείας για όλα σχεδόν τα θέματα της ζωής, όπως π.χ. πού να πάνε για κυνήγι, ποιο
θα είναι το φύλο των παιδιών της βασίλισσας, αν πρέπει να κάνουν πόλεμο με την τάδε
φυλή, αν θα έχουν καλή σοδειά, τι να θυσιάσουν ώστε να ευχαριστηθούν οι πρόγονοι, τι
δυσαρέστησε κάποιο προγονικό πνεύμα και προκάλεσε αρρώστια σε κάποιο μέλος της
βασιλικής οικογένειας, κ.ο.κ. Στα οστά αυτά έμπηγαν πυρωμένα καρφιά, έτσι ώστε στην
άλλη πλευρά του οστού να σχηματισθούν ραγισματιές. Αυτές τις ερμήνευαν ως θετικές
ή αρνητικές απαντήσεις στις ερωτήσεις τους. Δεν είναι ο γνωστός ο τρόπος ερμηνείας
που χρησιμοποιούσαν. Συχνά δίπλα στην ερώτηση γράφεται και η απάντηση, όπως και
άλλα στοιχεία, όπως χρονολογία, ποιος ρώτησε κ.λπ.
Από αυτή την ιδιότυπη γραμματεία μαθαίνομε ότι υπήρχαν θεότητες
συνδεδεμένες με τα φυσικά στοιχεία και φαινόμενα, όπως θεότητες της γης, των
ποταμών, των βουνών, του ουρανού κ.λπ. Ανώτερος μεταξύ όλων των θεοτήτων καθώς
και των προγονικών πνευμάτων είναι ο θεός του ουρανού, ο Σανγκ Ντι (Shang Di), που
αποφασίζει για τις βροχές ή την ξηρασία, την έκβαση πολέμων, την υγεία του βασιλιά
κ.λπ. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των ερωτήσεων το καταλαμβάνουν εκείνες που
γίνονται προς τους προγόνους, βέβαια κυρίως τους βασιλικούς προγόνους. Από εκείνη
λοιπόν την εποχή οι πιο κοντινές και οικείες θεότητες μέσα στο κινεζικό πάνθεο, εκείνες
με τις οποίες αισθάνονται ότι έχουν αμεσότερη σχέση από όλες, είναι τα πνεύματα των
προγόνων.

Τα πνεύματα αυτά, στον ουράνιο τόπο που κατοικούν έχουν άμεση πρόσβαση
στον Σανγκ Ντι, και έτσι μεσολαβούν μεταξύ βασιλιά και ανώτατου θεού. Έτσι ο
βασιλιάς, μέσω των προγόνων του, μεσολαβεί μεταξύ του λαού του και του Σανγκ Ντί,
μεταξύ γης και ουρανού. Τη θέση αυτή θα διατηρήσει ο Κινέζος βασιλιάς και αργότερα
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αυτοκράτορας σε όλη τη διάρκεια της κινέζικης ιστορίας. Η σωστή λατρεία των
προγόνων του έχει άμεσο αντίκτυπο σε θέματα που ξεκινούν από την υγεία του και
καταλήγουν στο κλίμα, σε νικηφόρες ή μη εκβάσεις πολέμων, στην καλή ή όχι σοδειά
κ.λπ. Έτσι η θρησκεία έχει επίσης έναν πολιτικό αντίκτυπο. Μπορεί να ονομάσει κανείς
αυτή την πολιτεία θεοκρατία, εφόσον εδώ οι θεοί, με προεξάρχοντες τους προγόνους,
μέσω του βασιλιά καθορίζουν τις αποφάσεις της κυβέρνησης σε όλα τα θέματα.

Εκτός από την οστεομαντεία, ένα ακόμη βασικό χαρακτηριστικό της λατρείας
των Σανγκ προς τους θεούς και τους προγόνους τους ήταν οι θυσίες, που περιλάμβαναν
και ανθρωποθυσίες, καθώς και τα τελετουργικά δείπνα, που πρόσφεραν
χρησιμοποιώντας τα περίφημα ορειχάλκινα σκεύη τους. Σε αυτά τα σκεύη συχνά
υπάρχει η παράσταση ενός ζώου, που ονομάζεται Τάο-τιέ. Δεν είναι γνωστό ποια είναι η
ακριβής σημασία του. Μια από τις σχετικές θεωρίες προτείνει ότι είναι παραστάσεις
των πνευμάτων ζώων που θυσιαζόμενα συνόδευαν τους σαμάνους στα εκστατικά τους
ταξίδια στον κόσμο των πνευμάτων.
Εφόσον η ζωή συνεχιζόταν και μετά τον θάνατο, οι βασιλικοί τάφοι των Σανγκ
ήταν συχνά τεράστιοι και περιείχαν ό,τι μπορεί να χρειαζόταν ο νεκρός στη
μεταθανάτια ζωή του, ακόμη και άρματα με άλογα, τα οποία έτσι θυσίαζαν, όπως και
υπηρετικό προσωπικό, που είχε επίσης την ίδια τύχη.
Τζόου
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Το κράτος των Τζόου βρισκόταν αρχικά δυτικά των Σανγκ και ήταν υποτελές σε
αυτούς. Το ίδρυσε ο βασιλιάς Ουέν (Wen). Στα μέσα του 11ου αι. π.Χ. οι Τζόου, με
επικεφαλής τον γυιό του Ουέν Γου (Wu) επιτέθηκαν στους Σανγκ και κατέλαβαν την
πρωτεύουσά τους, καθιστώντας τους ίδιους υποτελείς σε αυτούς. Από το Βιβλίο της
Ιστορίας μαθαίνομε ότι δικαιολόγησαν αυτή τους την πράξη θεολογικά, λέγοντας ότι
εξαιτίας των αδικιών του τελευταίου βασιλιά των Σανγκ και της σκληρής μεταχείρισης
των υπηκόων του, ο ύψιστος δικός τους θεός, ο ουρανός (Τιάν) έδειξε με σημάδια
διαταραχής της φυσικής τάξης ότι αυτή η συμπεριφορά δεν είναι ανεκτή από αυτόν και
έδωσε την εντολή της διακυβέρνησης του βασιλείου στους Τζόου. Αυτή η «εντολή του
ουρανού» έγινε από τότε στην κινεζική ιστορία η βάση, πάνω στην οποία οι κινέζοι
ηγεμόνες
στήριζαν
την
βασιλεία
ή
αυτoκρατορία
τους.
Ο «ουρανός», τον οποίο οι Τζόου λάτρευαν πιθανότατα πριν κατακτήσουν τους
Σανγκ, είχε τόσο έναν προσωπικό, όσο επίσης και έναν απρόσωπο χαρακτήρα: η
απρόσωπη διάστασή του, που ενισχύθηκε με το πέρασμα του χρόνου, περιλάμβανε τον
φυσικό ουρανό, που με τη σειρά του περιλάμβανε την ιδέα της παγκόσμιας τάξης, της
βασικής λειτουργίας του κόσμου η οποία, όπως συχνά συμβαίνει σε πολυθεϊστικά
συστήματα, που αποδίδουν στον ίδιο τον ουρανό τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων
και άρα τη μέρα και τη νύχτα, τους μήνες, τις εποχές, θεωρήθηκε ότι πηγάζει από αυτόν.
Αυτή η παγκόσμια τάξη ονομάστηκε αρχικά «δρόμος του ουρανού» (Τι’έν Ντάο), και
μετά απλώς «Ντάο» (Τάο), δηλαδή η βασική λειτουργία της φύσης.
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Βλέπομε επίσης εδώ τις απαρχές της ιδέας ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά,
μάλιστα εκείνη του ηγεμόνα, πρέπει να συνάδει με κάποιες αρχές, που συνιστούν τα
βασικά στοιχεία της λειτουργίας της φύσης ή του κόσμου. Αυτές είναι η ρίζες μιας
βασικής κινεζικής ιδέας, της συμμόρφωσης ή εναρμόνισης του ανθρώπου, όπως
επεκτάθηκε σιγά- σιγά, με αυτή τη λειτουργία. Τα στοιχεία της συμπεριλάμβαναν από
την αρχή της δυναστείας των Τζόου τόσο ηθικές αρχές (όπως π.χ. τη δικαιοσύνη, τη
φροντίδα του ηγεμόνα προς τους υπηκόους), οι οποίες θεωρήθηκαν όχι ανθρώπινες
ιδιότητες, αλλά αρχές του ίδιου του ουρανού, με βάση τις οποίες ο ίδιος λειτουργεί, όσο
και κοσμολογικές, δηλαδή αρχές πιο αφηρημένου, μηχανικού τύπου.

Μια βασική τέτοια αρχή, που επρόκειτο να κυριαρχήσει στην ιστορία της
κινεζικής σκέψης ήταν ο διπολισμός, ότι δηλαδή τα πάντα υπάρχουν ανά δύο αντίθετα,
αλλά και αλληλοσυμπληρωματικά στοιχεία, όπως πάνω-κάτω, ουρανός-γη, μέρα-νύχτα
κ.λπ. Κάποιοι ερευνητές βρίσκουν την ιδέα του «πάνω» και του «κάτω», με την έννοια
του ουρανού και της γης ως της βασικής δομής του κόσμου, ήδη στα χρησμοδοτικά
οστά των Σανγκ. Σιγά-σιγά ο διπολισμός αναπτύχθηκε, περιλαμβάνοντας όλο και
περισσότερα στοιχεία που αποτελούν το σύνολο της πραγματικότητας, όπως το
ενεργητικό και το παθητικό, το δημιουργικό και το αδρανές, το σκληρό και το μαλακό,
το ξηρό και το υγρό, το αρσενικό και το θηλυκό, η γέννηση – ζωή και ο θάνατος, το
ανερχόμενο και το κατερχόμενο, την ξηρά και τη θάλασσα, τον χρυσό και το ασήμι, τα
οστά και τη σάρκα, το προοδευτικό και το οπισθοδρομικό κ.ο.κ., τα οποία όλα
θεωρήθηκαν συγκεκριμένες εκφράσεις δυο γενικών αρχών που αργότερα, δηλαδή τον
δεύτερο αιώνα π.Χ. (εποχή Χαν) επρόκειτο να ονομαστούν «γιν» και «γιανγκ».

Το γιν και το γιάνγκ είχαν από την αρχή τόσο χωρικό όσο και χρονικό
χαρακτήρα, δηλαδή ήταν τόσο γενικά στοιχεία που αποτελούν την πραγματικότητα και
που μετείχαν στη μια ή στην άλλη από τις δύο μεγάλες αυτές αρχές ή πλευρές του ίδιου
στοιχείου (π.χ. η σκιερή και η φωτεινή πλευρά ενός λόφου, βουνά και οι κοιλάδες
ανάμεσά τους) όσο και χρονικές φάσεις, όπως καλοκαίρι και χειμώνας. Τον χαρακτήρα
τους ως φάσεων δείχνει η γνωστή παράστασή τους μέσα σε έναν κύκλο, που χωρίζει το
γιν (με χρώμα μαύρο) από το γιάνγκ (με χρώμα άσπρο) με μια σιγμοειδή γραμμή, η
οποία δείχνει ακριβώς ότι αυτά τα δύο εναλλάσσονται συνεχώς, δίνοντας συνεχώς το
ένα τη θέση του στο άλλο. Αυτός ο κύκλος είναι γνωστός ως Ντάϊ Τσι Ντου (Tai chi Tu).

Η ιδέα αυτής της εναλλακτικής κίνησης αποτέλεσε, μετά το διπολισμό, τη
δεύτερη μεγάλη αρχή της συμπαντικής λειτουργίας. Η αλλαγή είναι από τότε μια βασική
και όχι δευτερεύουσα συνιστώσα για τον κινεζικό νου. Ωστόσο, πρόκειται για μια
αλλαγή που δεν είναι απολύτως συνεχής, όπως του Ηρακλείτου («εις τον αυτόν
ποταμόν δις ουκ αν εμβαίης») ή κάποιων σχολών του Βουδισμού, όπως το Ζεν, αλλά έχει
φάσεις, με δύο βασικότερες αυτή της ύψιστης ακμής ή πληρότητας του γιάνγκ και της
ύψιστης ακμής του γιν. Όλες οι άλλες φάσεις αποτελούν τα μεσοδιαστήματα της
βασικής αυτής αλλαγής και, όπως είναι φυσικό, αποτελούνται από ποσοστώσεις του γιν
και του γιανγκ (π.χ. αρχή της άνοιξης πολύ γιν και λίγο γιάνγκ, που τότε αρχίζει να
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ανέρχεται). Αποτελούνται επίσης από «θέσεις» των δύο μεταξύ τους (το γιάνγκ αρχίζει
να ανέρχεται, σημαίνει ότι βρίσκεται κάτω, ενώ το πολύ γιν, που επικρατεί, πάνω).
Το Ι Τζινγκ.
Ότι όλες οι καταστάσεις που υπάρχουν στον κόσμο αποτελούν εκφράσεις του κόσμου,
και, εφόσον ο κόσμος δεν είναι παρά αυτές οι διαδοχικές εκφράσεις, και εφόσον αυτές
δεν είναι παρά οι διάφορες φάσεις της εναλλακτικής κίνησης του γιν και γιανγκ, οι
οποίες με τη σειρά τους αποτελούν ποσοστώσεις των δύο, έπεται ότι κάθε κατάσταση
δεν είναι παρά μια ορισμένη ποσόστωση, καθώς και μια ορισμένη θέση του γιν και του
γιάνγκ.

Σύμφωνα με τη λεγόμενη "παραδοσιακή άποψη" αυτές ακριβώς τις
ποσοστώσεις και θέσεις είχε την ιδέα να παραστήσει με συγκεκριμένο τρόπο ένας από
τους πολιτισμικούς ήρωες της Κίνας, ο αρχαιότερος, ο Φου σι (Fu hsi). Παίρνοντας τρεις
ασυνεχείς γραμμές (που αντιπροσωπεύουν αυτό που ονομάστηκε αργότερα γιν) και
τρεις συνεχείς (που αντιπροσωπεύουν αυτό που αργότερα ονομάστηκε γιάνγκ) και
συνδυάζοντάς τις με όλους τους δυνατούς τρόπους, οι οποίοι είναι οκτώ, ο Φου σι
δημιούργησε τα οκτώ τρίγραμμα. Αυτά συμβολίζουν διάφορες καταστάσεις, όπως
έναρξη πορείας, κίνδυνος, δημιουργικότητα ή ολοκλήρωση, χαρά, ηρεμία, προσκόλληση,
δεκτικότητα κ.α. Αυτές οι καταστάσεις συμβολίζονται με ένα κατάλληλο στοιχείο της
φύσης, π.χ. η έναρξη μιας πορείας ή διαδικασίας με τον κεραυνό (που εμφανίζεται με τις
βροχές στην αρχή της άνοιξης), η ηρεμία με το βουνό, η χαρά με τη λίμνη, ο κίνδυνος με
το νερό, η προσκόλληση με τη φωτιά, κ.ο.κ. Στο ένα άκρο του φάσματος των 8
τριγράμμων υπάρχει αυτό που αργότερα θα ονομαζόταν το πλήρες γιάνγκ, δηλαδή ένα
τρίγραμμο αποτελούμενο μόνο από συνεχείς γραμμές, και έχει ως σύμβολό του το
φυσικό στοιχείο του ουρανού (δημιουργικότητα, δύναμη, ολοκλήρωση), ενώ στο άλλο
υπάρχει το πλήρες γιν, ένα τρίγραμμο που αποτελείται μόνο από ασυνεχείς γραμμές και
έχει ως σύμβολό του το φυσικό στοιχείο της γης (δεκτικότητα, χωρητικότητα,
παθητικότητα).

11

Στη συνέχεια περί το 1200 π.Χ. ο βασιλιάς Ουέν συνδύασε τα οκτώ τρίγραμμα
μεταξύ τους, τοποθετώντας τα το ένα πάνω στο άλλο, οπότε προέκυψαν 64
συνδυασμοί, που είναι τα 64 εξάγραμμα. Αυτά εκφράζουν ισάριθμες καταστάσεις, πιο
"λεπτομερείς" από τις οκτώ, όπως π.χ. δυσκολία στην αρχή, οπισθοχώρηση, πρόοδος,
επιτυχία κ.ο.κ. Στα δύο άκρα του φάσματος των 64 εξαγράμμων υπάρχει ένα
εξάγραμμο αποτελούμενο μόνο από συνεχείς γραμμές, και ένα εξάγραμμο που
αποτελείται μόνο από ασυνεχείς. Τα σύμβολά τους είναι τα ίδια όπως και τα αντίστοιχα
τρίγραμμα, δηλαδή ο ουρανός και η γη. Τα παραπάνω αποτελούν το βασικό
περιεχόμενο του Ι Τζίνγκ (I Jing, 易経 = Βιβλίο των Αλλαγών), το οποίο είναι ένα
μαντικό βιβλίο, εφόσον με μια μέθοδο μπορεί να σχηματίσει κανείς δύο από τα
εξάγραμμα, από τα οποία το ένα δείχνει την παρούσα κατάσταση και το άλλο εκείνη
που έπεται, αλλά τώρα σχηματίζεται. Στη συνέχεια δεν έχει κανείς παρά να
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συμμορφωθεί με αυτή την κατάσταση, πράγμα που έτσι αποτελεί μια από τις πρώτες
εφαρμογές της αρχής ότι ο άνθρωπος πρέπει να εναρμονίζεται με το Ντάο, τον βασικό
τρόπο λειτουργίας του κόσμου.
Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η παραδοσιακή άποψη έχει υποστεί κριτική
από παλιά στην Κίνα και τις τελευταίες δεκαετίες και στη Δύση. Ένα από τα
αμφισβητούμενα σημεία είναι τι δημιουργήθηκε πρώτα, τα τρίγραμμα (παραδοσιακή
άποψη, όπως την περιγράψαμε) ή τα εξάγραμμα, και στη συνέχεια τα τρίγραμμα, ως
ένα είδος "σύνοψης" των εξαγράμμων (άποψη που υιοθετείται από πολλούς
σύγχρονους).

Όμως η βασική κριτική αφορά το κατά πόσο η φιλοσοφία που περιγράψαμε
προηγουμένως, σχετικά με το γιν και γιάνγκ, τους συνδυασμούς τους και τις
καταστάσεις που αυτοί αποτελούν, υπήρχε στο Ι Τζίνγκ από την αρχή ή είναι
μεταγενέστερο δημιούργημα. Κάτω από τα εξάγραμμα υπάρχουν ποικίλης αρχαιότητας
σχόλια σε αυτά. Τα αρχαιότερα, που ονομάζονται «κρίσεις», θεωρούνται ότι γράφηκαν
από τον βασιλιά Ουέν. Τα αμέσως μετά από αυτά, που ονομάζονται «εικόνες» (σχόλια
σε κάθε γραμμή χωριστά), θεωρούνται ότι γράφηκαν αργότερα από τον δεύτερο γυιό
του, Νταν (γνωστότερο με το όνομα Δούκας των Τζόου), ενώ τα νεότερα, που
ονομάζονται "δέκα πτέρυγες" γράφηκαν κατά την παράδοση από τον Κομφούκιο (αλλά
στην πραγματικότητα στις αρχές της εποχής Χαν (203 π.Χ.-220 μ.Χ.). Μια φιλοσοφία
που βασίζεται στη θεωρία του γιν και γιάνγκ περιέχεται στις δέκα πτέρυγες. Εκείνο που
αμφισβητείται είναι αν και κατά πόσο αυτή η φιλοσοφία περιέχεται στο βιβλίο αυτό
από την αρχή, δηλαδή ήδη στις κρίσεις. Της αμφισβήτησης ηγείται η λεγόμενη
"ιστορική άποψη", η οποία επικρατεί σήμερα. Λέγεται ιστορική, διότι κατ’ αυτήν τα
τρίγραμμα ή εξάγραμμα δεν αποτελούν εκφράσεις μιας διπολικής θεωρίας, δηλαδή
εκείνης που θα ονομαζόταν αργότερα γιν και γιάνγκ. Αυτό, κατά τους θιασώτες αυτής
της θεωρίας, διότι πολλές από τις "κρίσεις" είναι σχόλια πάνω σε συγκεκριμένα,
ιστορικά περιστατικά, και όχι σε γενικές καταστάσεις, σαν αυτές που περιγράψαμε πριν
(έναρξη πορείας, κίνδυνος, κ.λπ.), οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως συνδυασμοί
(δηλαδή ως διάφορες ποσοστώσεις και θέσεις) των δύο γενικών αρχών.

Δεν υπάρχει ακόμη μια γενική συμφωνία πάνω σε αυτό το σημαντικό θέμα.
Πάντως, αν και, βέβαια, οι όροι γιν και γιανγκ δεν υπάρχουν την εποχή Τζόου, 1)
υπάρχουν άλλοι που μπορούν να θεωρηθούν αντίστοιχοι (π.χ. Ουρανός και Γη), 2) τα
ίδια τα εξάγραμμα ή τρίγραμμα δεν είναι τυχαίες συναθροίσεις γραμμών, αλλά
προφανώς όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί των δύο ακραίων. Συνεπώς, αν ο διπολισμός δεν
υπάρχει στα αρχαιότερα σχόλια, υπάρχει όμως στα ίδια τα τρίγραμμα και εξάγραμμα,
οπότε το ερώτημα μετατίθεται στο αν αυτά δημιουργήθηκαν την εποχή Τζόου ή όχι ( η
ομόφωνη γνώμη όλων είναι ότι δημιουργήθηκαν τότε), 3) αν και πολλά σχόλια έχουν
ασφαλώς ιστορικό περιεχόμενο, άλλα έχουν πιο αφηρημένο, που περιγράφει π.χ.
φάσεις της φύσης, φάσεις μια πορείας κ.τ.π. και, 4) τα ονόματα των τριγράμμων και
των εξαγράμμων δεν δηλώνουν ιστορικές περιστάσεις, αλλά γενικές καταστάσεις. Δεν
αποκλείεται και τα δύο να συνυπήρχαν από την αρχή, τα μεν ιστορικά σχόλια σε
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κάποιες κρίσεις, τα δε φιλοσοφικά σε άλλες, και η πρώτη μορφή του Ι Τζινγκ να ήταν
έτσι υβριδική, αποτελώντας ένα στάδιο συνύπαρξης, αλλά και έναρξης διαχωρισμού
των δύο αυτών εκδοχών του.

Εάν μια διπολική φιλοσοφία που, αν και δεν χρησιμοποιεί τους όρους γιν και
γιανγκ, περιέχεται στο Ι Τζινγκ και εάν, συνεπώς, αυτή προέρχεται, έστω σε μια
στοιχειώδη μορφή, από την εποχή Τζόου, όπως είναι πιθανόν, τότε η θεωρητική βάση
αυτού του έργου συνιστά μια επανάσταση για την εποχή του, διότι σε αυτό έχομε μια
από τις πρώτες σαφείς εκφράσεις όχι μόνο του διπολισμού, αλλά και των άλλων ιδεών
που περιγράψαμε παραπάνω, δηλαδή της αλλαγής ως εναλλακτικής πορείας και της
ιδέας ότι ο κόσμος αποτελείται από μια σειρά καταστάσεων. Με άλλα λόγια, εκεί που
μόνο η βούληση των θεοτήτων και των προγόνων διοικούσε τον κόσμο, τώρα ένας
νόμος της φύσης τον κυβερνά και η εναρμόνιση με αυτό τον νόμο είναι αυτό που
πρέπει κάποιος να κάνει. Πρέπει ωστόσο να παρατηρηθεί ότι ενώ ο εν λόγω νόμος
είναι απρόσωπος, πάντα στην Κίνα εκείνο από τον οποίο παράγεται, η πηγή του (εδώ ο
«ουρανός») έχει, έστω και ασαφώς ή σε μικρό βαθμό, τον χαρακτήρα του προσωπικού
θείου. Πρέπει επίσης να παρατηρηθεί ότι αυτή η επανάσταση στη σκέψη έγινε χωρίς να
καταργηθούν οι θεότητες και τα προγονικά πνεύματα: απλώς τώρα δεν είναι οι μόνοι
που κυβερνούν τον κόσμο ούτε διέπουν όλες τις καταστάσεις. Το Τάο και η λειτουργία
του είναι κάτι βασικότερο από αυτά.
Αυτή η διπλή διακυβέρνηση του κόσμου και των τυχών των ανθρώπων, τόσο
από τις θεότητες και τα προγονικά πνεύματα, όσο και από τους αφηρημένους ή βασικά
απρόσωπους νόμους της λειτουργίας του Τάο, επρόκειτο να συνυπάρξουν στην κινεζική
σκέψη και θρησκεία, μέχρι σήμερα. Οι Κινέζοι δέχονται και συνδυάζουν και τα δύο,
αποδίδοντας τη μια κατάσταση στο ένα, την άλλη στο άλλο και προσφεύγοντας πότε
στη συμμόρφωση με το Ι Τζινγκ ή κάποιο άλλο σύστημα που εκφράζει την απρόσωπη
λειτουργία του κόσμου, πότε στη συμμόρφωση με την εντολή ή την επιθυμία ενός
προγόνου.

Η περίοδος από το 1050 έως το 771 π.Χ. θεωρήθηκε ως κλασσική από τον
Κομφούκιο και τον κομφουκιανισμό, πράγμα που ίσως εξέφραζε μια γενικότερη
εντύπωση ή ένα κοινό αίσθημα. Ο Δούκας των Τζόου, ο αδελφός και αντικαταστάτης
στον θρόνο του Γού ο οποίος πέθανε γρήγορα, θεωρείται στον Κομφουκιανισμό ως ο
φορέας όλων των αρετών που κοσμούν τον άνθρωπο που αυτό το σύστημα θεωρεί ως
πρότυπο. Το 771 π.Χ. νομάδες επιτέθηκαν στην πρωτεύουσα των Τζόου και σκότωσαν
τον βασιλιά. Οι Τζόου αναγκάστηκαν να μετακινηθούν ανατολικότερα, στο Λουό γιανγκ,
που έγινε η νέα πρωτεύουσά τους. Οι δύο περίοδοι είναι γνωστές ως «δυτικό Τζόου» και
«ανατολικό Τζόου».
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Παρά τη μετακίνηση οι Τζόου ποτέ δεν ξαναβρήκαν την αρχική τους δύναμη.
Αντίθετα, έπειτα από μια περίοδο, τα κράτη που ήταν υποτελείς τους άρχισαν να
πολεμούν μεταξύ τους για το ποιό θα τους αντικαταστήσει, εγκαινιάζοντας έτσι την
περίοδο που είναι γνωστή ως περίοδος των Εμπολέμων Κρατών (481- 221 π.Χ.). Όμως,
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αν και μια περίοδος στην οποία η Κίνα είχε βουτηχτεί στο σκοτάδι των καταστάσεων
που φέρνει ο πόλεμος, όπως η εγκατάλειψη της γεωργίας, η διάλυση του κοινωνικού
ιστού κ.λπ., αυτή ακριβώς η εποχή είναι εκείνη που είδε την άνθιση μεγάλων
θρησκευτικών και κυρίως φιλοσοφικών συστημάτων (και τα δύο ήταν πάντα ένας
συνδυασμός και των δύο, με τη διαφορά στο πού έπεφτε η έμφαση), όπως ο
Κομφουκιανισμός και ο Ταοϊσμός (Νταοϊσμός). Η αφθονία των φιλοσοφικών σχολών
τις έκανε να μείνουν γνωστές με το όνομα Εκατό Σχολές.
Ο Κομφουκιανισμός.
Περισσότερο ένα ηθικοκοινωνικό σύστημα και, στην αρχή, παρά το ότι περιέχει κάποια
θρησκευτικά στοιχεία (π.χ. ο Κομφούκιος θεωρεί ότι η αποστολή του είναι μια μοίρα
που του δόθηκε από τον Ουρανό) δεν είναι μια θρησκεία, ο Κομφουκιανισμός αποτελεί
μια πρόταση για την υλοποίηση μιας ιδανικής κοινωνίας. Τη διατύπωσε αρχικά ο
Κομφούκιος (551-479 π.Χ.) αλλά την επεξεργάστηκαν και τη διαμόρφωσαν με
ποικίλους τρόπους και άλλοι μεγάλοι δάσκαλοι του Κομφουκιανισμού, όπως ο Μενγκ
Τζου (Μένκιος, 390-305 π.Χ.), ο Τσού Σι (1130-1200) κ.α. Σε αντιδιαστολή προς τις
εξελίξεις στον Κομφουκιανισμό μετά τη δυναστεία Χαν, στην οποία αυτός κατέστη η
κρατική ιδεολογία, ο Κομφουκιανισμός της δυναστείας Τζόου ονομάζεται συχνά
«κλασσικός Κομφουκιανισμός».

Ο Κομφούκιος γεννήθηκε στο κρατίδιο Λου, στη χερσόνησο Σαντούνγκ. Το όνομα
«Κομφούκιος» αποτελεί τον εκλατινισμό του Kongfuzi, μιας σπάνιας, τιμητικής εκδοχής
του ονόματος με το οποίο συνήθως τον φώναζαν, του Kongzi
(講師= δάσκαλος
Κονγκ). Ο Κομφούκιος εργάστηκε αρχικά ως κρατικός υπάλληλος αλλά μετά ως
επαγγελματίας, περιπλανώμενος δάσκαλος, τον οποίο ακολουθούσε πάντα ένας
αριθμός μαθητών. Πηγές για τη διδασκαλία του αποτελούν κυρίως τα λεγόμενα
Ανάλεκτα (κιν. Λουν-γιού, Lunyu、論語 = συζητήσεις και αποφθέγματα), που περιέχουν
ρήσεις του πάνω σε διάφορα θέματα. Τα Ανάλεκτα περιέχουν τόσο υλικό που
συνέταξαν οι μαθητές του μετά το θάνατό του από τις προσωπικές τους αναμνήσεις,
όσο και από μεταγενέστερο, απόκρυφο υλικό. Έτσι δεν είναι βέβαιο ως ποιο βαθμό
αντιπροσωπεύουν την πραγματική του διδασκαλία. Ωστόσο, αν το περιεχόμενο των
Αναλέκτων δεν είναι πάντα η σκέψη του Κομφούκιου, είναι ο Κομφουκιανισμός στην
κλασσική του εκδοχή ή, όπως το διατυπώνει ο Joseph A. Adler «αντιπροσωπεύει ό,τι ο
κινεζικός λαός θεώρησε επί δύο χιλιετίες ότι αποτελεί την πραγματική διδασκαλία του
Κομφούκιου. Ακριβώς μέσα από τα Ανάλεκτα η σκέψη του Κομφούκιου άσκησε την
επιρροή της στην κινεζική πνευματική και θρησκευτική ιστορία». 4
Ο Κομφούκιος πίστευε ότι η ιδανική κοινωνία είχε επιτευχθεί στη διάρκεια της
δυτικής Τζόου. Αυτό είχε συμβεί, όπως πάλι πίστευε, διότι τότε έζησαν κάποιοι
ηγεμόνες οι οποίοι υπήρξαν με τη σειρά τους ιδανικοί. Ένας τέτοιος ηγεμόνας είναι κατά
4

Joseph A. Adler, ό.π., σ. 32.
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τον Κομφούκιο εκείνος που καλλιεργεί αρετές όπως η φιλαλήθεια, η τιμιότητα, ο
σεβασμός, η αβροφροσύνη, η συναντίληψη, η μεγαλοθυμία, η φιλαλληλία, δηλαδή
αρετές κοινωνικές, που συνοψίζονται σε αυτό που ο ίδιος ονόμαζε «ανθρωπιά» (ρεν, ren,
仁). Πίστη του Κομφούκιου ήταν ότι η ύπαρξη της αρετής μέσα στον άνθρωπο, μάλιστα
σε εκείνον που έχει την εξουσία, μεταδίδεται γύρω του, επηρεάζοντας και αλλοιώνοντας
άμεσα το περιβάλλον του.
Αυτές τις ιδέες ο Κομφούκιος τις απέκτησε μέσα από τη μελέτη των κλασσικών
έργων (τα οποία υποτίθεται ότι εξέδωσε). Γι’ αυτό θεωρούσε τον εαυτό του όχι έναν
δημιουργό, αλλά έναν εραστή και μεταδότη της αρχαιότητας. Ωστόσο, στα Ανάλεκτα
βλέπομε ότι αυτό που αποτελεί τη συχνότερη πηγή για τις ρήσεις του είναι η άμεση,
εμπειρική παρατήρηση, μάλιστα με έναν αιτιοκρατικό τρόπο, δηλαδή αν κάποιος κάνει
το τάδε πράγμα, τότε θα προκύψει το τάδε αποτέλεσμα. Παράδειγμα αυτού του τρόπου
σκέψης είναι το εξής απόσπασμα από τα Ανάλεκτα:

«Ο Τζου Τσανγκ ρώτησε τον δάσκαλο τι είναι η ανθρωπιά. Ο δάσκαλος είπε: ‘να
μπορείς να ασκείς τις πέντε αρετές παντού στον κόσμο, αυτό συνιστά την ανθρωπιά’. Ο
Τζου Τσανγκ παρακάλεσε να μάθει, ποιες είναι αυτές. Ο δάσκαλος είπε: ‘αβροφροσύνη,
μεγαλοθυμία, καλοπιστία, επιμέλεια και καλωσύνη. Εκείνος που είναι αβρόφρων δεν
ταπεινώνεται, εκείνος που είναι μεγαλόθυμος κερδίζει τα πλήθη, εκείνον που είναι
άνθρωπος καλής πίστης τον εμπιστεύονται οι άνθρωποι, εκείνος που είναι επιμελής
πετυχαίνει τον σκοπό του κι εκείνος που έχει καλωσύνη θα υπηρετηθεί από τους
ανθρώπους’ » (XVII:6).

Ότι ο Κομφούκιος ακολουθούσε αυτή την εμπειρική πρακτική, της μάθησης μέσα
από την παρατήρηση, φαίνεται επίσης από το εξής απόσπασμα:
«Ο δάσκαλος είπε: ‘Όταν περπατάω σε μια παρέα τριών πάντα έχω δασκάλους.
Μπορώ να διαλέξω τις καλές ιδιότητες του ενός για μίμηση και τις κακές του άλλου για
να τις διορθώσω στον εαυτό μου’» (VII: 21).

Προφανώς αυτές οι ιδέες έχουν ως βάση μια θεώρηση του ανθρώπου ως
αποτελούμενου από δύο κόσμους μέσα του, εκείνον των αρετών και εκείνων των
φαυλοτήτων. Έργο του κομφουκιανού συνεπώς είναι να παρατηρεί συνεχώς τι μέσα
του είναι καλό ή αρετή (από τα αποτελέσματα που προκαλεί), όπως και παρόμοια τι
είναι κακό, και να καλλιεργεί το ένα, ενώ απομακρύνει το άλλο.
Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται ο λεγόμενος «ανώτερος άνθρωπος», ο οποίος
υπήρξε το ιδανικό του Κομφουκιανισμού και, εφόσον ο Κομφουκιανισμός αποτέλεσε
την κύρια βάση της κινεζικής ηθικής (αλλά και της ηθικής όλων των χωρών γύρω από
την Κίνα, που υιοθέτησαν τον πολιτισμό της, το ιδανικό για τον άνθρωπο όλης της Άπω
Ανατολής.
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Η ιδανική κοινωνία αποτελεί την αντανάκλαση των σχέσεων που υπάρχουν σε
μια οικογένεια. Ιεραρχία και σεβασμός των μικροτέρων προς τους μεγαλύτερους και
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μάλιστα στον πατέρα, αγάπη και φροντίδα από τους μεγαλύτερους προς τους
μικρότερους.

Όλα αυτά μπορούν, πίστευε ο Κομφούκιος, να διδαχθούν με τη χρήση δύο μέσων,
της παιδείας και των τελετών. Γι αυτό, εκτός από την άμεση αντανάκλαση της αρετής
του ηγεμόνα στο περιβάλλον της χώρας του, η παιδεία και οι τελετές ήταν δύο στοιχεία
που έπρεπε να υπάρχουν στην ιδανική κοινωνία. Η παιδεία θα είχε ως αντικείμενό της
τη διδασκαλία των έργων εκείνων, στα οποία είχαν αποθησαυριστεί οι αρετές και οι
φορείς τους, δηλαδή τα 5 κλασσικά. Γι αυτό η ενδελεχής μελέτη αυτών των έργων από
την εποχή Χαν, που ο Κομφουκιανισμός έγινε η κρατική ορθοδοξία, υπήρξε η καρδιά της
κινέζικης παιδείας.

Μια ρήση του Κομφούκιου που περιέχεται στα Ανάλεκτα, ότι η λεγόμενη «υική
στοργή» ή «υϊκή ευσέβεια» (Σιάο, hsiao), δηλαδή η συνοδευόμενη από σεβασμό και
υπακοή στοργή των παιδιών προς τους γονείς, αποτελεί τη βάση της οικογένειας και το
πρότυπο της υπόλοιπης κοινωνίας, οδήγησε στη συγγραφή, το δεύτερο αι. μ.Χ., του
κλασσικού έργου Hsiao Jing. Σε αυτό εκθειάζεται αυτή η άποψη. Μέσα από αυτό το έργο
αυτή η ιδέα διαδόθηκε και επικράτησε στην κινέζικη κοινωνία επί αιώνες, γινόμενη ένας
από τους βασικούς στύλους της.
Ο Ταοϊσμός.
Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα σχετικά με το τι ακριβώς περιλαμβάνεται σε αυτό τον
όρο. Τούτο διότι με το όνομα Ταοϊσμός (ορθότερα Νταοϊσμός) ονομάζονται δύο πολύ
διαφορετικά συστήματα, ο λεγόμενος Φιλοσοφικός Ταοϊσμός και ο λεγόμενος
Θρησκευτικός ή Λαϊκός Ταοϊσμός, ο οποίος υπάρχει και με τη μορφή καθιδρύματος ή
θεσμού. Όπως θα δούμε, τα δύο αυτά συστήματα περιλαμβάνουν μεταξύ τών κύριων
παραμέτρων τους και όμοια, αλλά και, κυρίως, διαφορετικά πράγματα.
Ο φιλοσοφικός Ταοϊσμός εμφανίζεται ως σύστημα από τον 3ο π.Χ. αιώνα, εποχή
που κατά τη γνώμη των περισσότερων σήμερα ερευνητών συντάχθηκε το έργο που τον
εγκαινιάζει, δηλαδή το γνωστό Ντάο Ντε Τζινγκ (Dao De Jing, 道徳経). Ως συγγραφέας
και συνεπώς ως ιδρυτής του φιλοσοφικού Ταοϊσμού θεωρείται από την παράδοση ο
Λάο Τζού (Lao Tzu ή Lao zi, 老子 = ο γέρο-δάσκαλος). Πάλι κατά την παράδοση ο ίδιος
έζησε τον 6ο αιώνα π.Χ. και ήταν σύγχρονος του Κομφούκιου, με τον οποίο μάλιστα μια
φορά συναντήθηκαν.

Δεν είναι βέβαιο ότι ο Λάο Τζου αποτελεί ιστορική προσωπικότητα. Το "Λάο
Τζου" μπορεί να εκληφθεί απλώς περιγραφικά και όχι ως όνομα, όπως και μπορεί να
είναι πληθυντικός (= οι γέρο δάσκαλοι). Αυτό το τελευταίο είναι πιθανό, εφόσον το
Ντάο Ντε Τζινγκ αποτελείται από υλικό ποικίλης προέλευσης, που περιέχει συγγενείς
ιδέες. Δεν είναι γνωστό ποιος υπήρξε ο συντάκτης αυτού του συμπιλήματος. Το Ντάο
Ντε Τζινγκ υπήρξε ο κύριος φορέας του κλασσικού ή φιλοσοφικού Ταοϊσμού και οι ιδέες
που περιέχει επηρέασαν βαθειά πολλούς τομείς του κινεζικού πολιτισμού. Αν ο
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Κομφουκιανισμός αποτέλεσε μία τέτοια επιρροή, ο φιλοσοφικός Ταοϊσμός αποτέλεσε
τη δεύτερη. Τα δύο αυτά πνευματικά ρεύματα είναι αντίθετα, εφόσον το ένα έχει ως
σκοπό τη διαμόρφωση της κοινωνίας και της ζωής μέσα σε αυτήν, ενώ το άλλο
αποφεύγει κάθε είδος διαμόρφωσης της δεδομένης φύσης (η διαμόρφωση της
κοινωνίας μπορεί να είναι ένα τέτοιο είδος) και είναι μάλλον ατομοκρατικό, εφόσον
στοχεύει στην καλλιέργεια του ατομικού ανθρώπου, στην ιδανική περίπτωση μακριά
από την κοινωνία και κοντά στη φύση. Μαζί αποτέλεσαν τα δύο κύρια ρεύματα σκέψης,
που διαμόρφωσαν δύο τύπους πολιτισμού, που συνυπήρξαν στη διάρκεια της κινεζικής
ιστορίας.

Ασφαλώς ο πυρήνας των ιδεών που περιέχει το Ντάο Ντε Τζινγκ προϋπήρχε με
κάποια μορφή, μάλλον προφορική, ήδη πριν από τη σύνταξη αυτού του Βιβλίου. Επειδή
κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς από πότε, οι ρίζες του φιλοσοφικού Ταοϊσμού είναι άδηλες.
Μπορούμε να πούμε ότι η κύρια ιδέα αυτού του έργου συνίσταται σε μια ερμηνεία της
θεωρίας του γιν και γιανγκ (μ΄όλο που ούτε εδώ εμφανίζονται ακόμη αυτοί οι όροι) και
στην εφαρμογή της σε διάφορα πεδία, με σκοπό μια όσο το δυνατόν μακρύτερη και
ευτυχισμένη ζωή.

Το Νταο Ντε Τζινγκ αρχίζει με μια κοσμολογία, σύμφωνα με την οποία στην αρχή
(και συνεπώς και στο βάθος) των πάντων υπάρχει το ένα (Τάο), το οποίο γεννά τα δύο
(προφανώς το γιν και γιανγκ), ενώ ο συνδυασμός των δύο γεννά τα τρία (άγνωστο τι
σημαίνει) και ο συνδυασμός των τριών γεννά όλα τα όντα.
Το Τάο είναι η πηγή των πάντων, το απόλυτο, αλλά και η ορισμένη λειτουργία
του κόσμου. Ο Λάο Τζού ονομάζει αυτή τη λειτουργία «επιστροφή». Πρόκειται για την
εναλλακτική κίνηση που ακολουθεί η αλλαγή, που περιγράψαμε παραπάνω. Όμως, ο
Λάο έχει μια πρωτοτυπία: Όπως μπορεί να συναχθεί από κάποια σημεία, το Τάο κατά
αυτόν είναι γιν ή, όπως μπορεί να συναχθεί από άλλα σημεία, το γιν είναι η αρχή που
είναι η πλησιέστερη προς το Τάο. Αυτό το γιν μετατρέπεται σε γιάνγκ, αλλά και πάλι
επιστρέφει στην κατάσταση γιν, η οποία ταυτίζεται με το Τάο ή είναι η κοντινότερη σε
αυτό. Με την «επιστροφή» το Τάο επιστρέφει στην πηγή και βάση των πάντων, που
είναι ο εαυτός του. Είναι προφανές ότι τοποθετεί το Τάο προς τα κάτω και τη
δημιουργική του προς τα έξω δραστηριότητα, προς τα πάνω.

Κύρια ιδέα του Ντάο Ντε Τζινγκ είναι ότι το γιν, εφόσον ταυτίζεται με το Τάο ή
είναι το κοντινότερο σε αυτό, είναι υπέρτερο του γιάνγκ. Όντα που τείνουν προς τα
κάτω, δηλαδή προς τη βάση, προς την πηγή, όπως το νερό ή οι κοιλάδες) θεωρούνται
υπέρτερα από αυτά που τείνουν προς τα πάνω, όπως και οι στάσεις που τείνουν προς
τα χαμηλά, προς τα κάτω (π.χ. μια ζωή κοντά στη φύση ή στη γη, με αποφυγή κάθε
άλλης δράσης) ή ακόμη προς τα έσω (όπως ο μυστικισμός, για ένωση με το Τάο, που
βρίσκεται στο βάθος των πάντων) θεωρούνται ανώτερες από εξωστρεφείς στάσεις ή
δράσεις.
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Αυτή είναι μια θέση αντίθετη προς τη γενικά επικρατούσα στην Κίνα αξιολόγηση
του γιάνγκ ως του ανώτερου (ότι τα δύο είναι ίσα είναι μόνο μια θεωρητική αποτίμηση:
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στη λαϊκή αποτίμηση των δύο, π.χ. τα αγόρια είναι ανώτερα από τα κορίτσια, τα κακά
πνεύματα είναι γιν κ.ο.κ.). Έτσι το έργο αποτελείται από μια σειρά αποφθεγμάτων
σύμφωνα με τα οποία κάποιες καταστάσεις, πράξεις ή και όντα που μπορούν να
χαρακτηρισθούν (από εμάς) ως γιάνγκ, όπως είναι η αντίσταση, η επιδίωξη προσθήκης
περισσότερων πραγμάτων σε όσα ήδη υπάρχουν (π.χ. περισσότερος πλούτος,
περισσότερα όπλα), η αρπακτικότητα κ.α. επιφέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Έτσι
η κτητικότητα καταλήγει σε απώλεια των κεκτημένων, η δύναμη σε εκμηδενισμό του
φορέα της, η προσπάθεια διαμόρφωσης των πραγμάτων στην καταστροφή τους, η
προσθήκη γνώσεων σε ποικιλόμορφη δυστυχία, η αύξηση του στρατού σε πολέμους,
ακόμη και οι μετακινήσεις σε απώλεια της ευτυχίας. Συνεπώς, αυτό που συνιστάται από
το βιβλίο είναι οι αντίθετες στάσεις, που μπορούν να χαρακτηρισθούν (από εμάς) ως
στάσεις γιν. Αυτές οδηγούν σε μια σειρά θετικών αποτελεσμάτων, από μια ευτυχισμένη,
αυτάρκη και κατά το δυνατόν λιγότερο οδυνηρή αλλά και μακρόχρονη ζωή έως την
επιβίωση ή τη νίκη εναντίον αντίξοων καταστάσεων.
Αυτή η θέση μπορεί να συνοψισθεί με την πρόταση ότι το αδύνατο, το
υποχωρητικό, το μη είναι, το θηλυκό κ.λπ. είναι υπέρτερο και τελικά επικρατεί του
δυνατού, του δυναμικού, του είναι, του αρσενικού κ.λπ. Ειδικά το μη είναι ή μηδέν και
όχι το είναι, θεωρείται ως εκείνο που χρησιμοποιείται, που επιφέρει πρακτικά
αποτελέσματα, π.χ. ο χώρος ενός σπιτιού, ο κενός χώρος ενός δοχείου, ο κενός χώρος
στο κέντρο του τροχού, όπου μπαίνει ο άξονας κ.α.π.

Αυτή η ιδέα συμπληρώνεται από την εξίσου βασική σε αυτό το βιβλίο ιδέα ότι το
Τάο κάνει τα πάντα. Τα πάντα γίνονται από μόνα τους. Εάν κανείς κάνει κάτι, τότε
παρεμβαίνει σε αυτή τη λειτουργία, με αρνητικές συνέπειες. Γι’ αυτό ο σοφός, κατά τον
Λάο, δεν κάνει τίποτε και γι’ αυτό ακριβώς ό,τι θέλει γίνεται από μόνο του.

Το σύνολο των στάσεων που χαρακτηρίζονται ως γιν και που έτσι κρίνονται
αξιολογικά ως ανώτερες και συνιστώνται ως στάση ζωής από τον Λάο Τζού ονομάζεται
με διάφορους τρόπους, όπως π.χ. η στάση του «πνεύματος της κοιλάδας». Ονομάζεται
επίσης «μη δράση» (γου γουέϊ, wu wei) και με αυτόν τον όρο είναι γνωστή. Η «μη
δράση» έχει εφαρμοστεί σε διάφορα πεδία της κινέζικης ζωής, από την πολιτική έως
π.χ. σε κάποιες από τις πολεμικές τέχνες, όπου η νίκη δεν εξασφαλίζεται μέσα από την
ενεργητική στάση αλλά μέσα από τη συμπόρευση με τις κινήσεις του αντιπάλου.
Συχνά, σε διάφορες ερμηνείες αυτής της στάσης δεν λαμβάνεται υπόψη ότι αυτή
απλώς συνοψίζει ένα ολόκληρο φάσμα επιμέρους στάσεων και επιδιώκεται να
συλληφθεί μονογραμμικά, π.χ. μόνο ως μη ανάμειξη στα της φύσης, ως "φυσικότητα",
με την έννοια της σύμπλευσης με τον τρόπο λειτουργίας της φύσης. Μια τέτοια
σύμπλευση ή συμμόρφωση ισχύει, αλλά υπάρχει επίσης και η συχνά απορριπτόμενη ως
ερμηνεία της "μη δράσης" πλήρης απραξία, που έχει ως αποτέλεσμα όλα να τα κάνει το
Τάο.

Από ανάλογες αξιολογήσεις του γιν, ως ανώτερου, με διάφορους τρόπους και
έννοιες, του γιάνγκ, χαρακτηρίζονται και οι φιλοσοφίες – βιοθεωρίες του Τσουάνγκ
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Τζού (Chuang Tzu), του Λιέ Τζου (Lieh Tzu) κ.α. Έτσι ο φιλοσοφικός Ταοϊσμός μπορεί
να ορισθεί ως το σύνολο αυτής της ερμηνείας της θεωρίας του γιν και γιάνγκ.
Ο θρησκευτικός Ταοϊσμός
Αν και ο φιλοσοφικός Ταοϊσμός περιλαμβάνει διάφορες ιδέες, αυτές, όπως είδαμε στη
συλλογή τέτοιων ιδεών που είναι το Ντάο Ντε Τζινγκ, είναι μεταξύ τους συγγενείς.
Περισσότερο ποικιλόμορφα είναι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον λεγόμενο
"θρησκευτικό" ή "λαϊκό" Ταοϊσμό. Αυτός είναι σαν ένα ποτάμι που ξεκίνησε από τα
βάθη της κινεζικής ιστορίας, μεγάλωσε προσλαμβάνοντας διάφορα στοιχεία, που με το
διάβα του χρόνου διευρύνονταν και γίνονταν διάφορες διακλαδώσεις. Συχνά αυτά είναι
τόσο διαφορετικά από εκείνα του φιλοσοφικού Ταοϊσμού (π.χ. το έργο του εξορκισμού
κακών πνευμάτων, ή των τελετών ευετηρίας, που αποτελούν το κύριο έργο των
Ταοϊστών ιερέων), που έχει γίνει η πρόταση, για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, ο όρος
Ταοϊσμός να περιοριστεί μόνο στον θρησκευτικό Ταοϊσμό και μάλιστα στον θεσμό ή
εκκλησία, που φέρει αυτό το όνομα. 5 Από τους περισσότερους ερευνητές, ωστόσο,
θεωρείται ότι κάποιες βασικές ιδέες του αποτελούν συνέχεια του φιλοσοφικού
Ταοϊσμού, και έτσι οι δύο Ταοϊσμοί περιγράφονται ως δύο φάσεις της ίδιας θρησκείας.
Μπορούμε να πούμε ότι ο θρησκευτικός Ταοϊσμός περιλαμβάνει 1) το σύνολο
των μεθόδων και πρακτικών που έχει ως σκοπό του τη μακροβιότητα και την αθανασία
και, 2) την Ταοϊστική εκκλησία, η οποία διαθέτει ιερείς, οι οποίοι ασχολούνται με τη
δραστηριότητα που είπαμε ή και με άλλες τελετές, όπως διαβατήριες (π.χ. συχνά
καλούνται να κάνουν τις κηδείες, μαζί με Βουδιστές μοναχούς). Όπως είδαμε, η υγιής
μακροημέρευση αποτελεί έναν από τους σκοπούς του Λάο Τζου, που βασίζεται σε μια
στάση γιν, η οποία με τη σειρά της βασίζεται σε μια θετική ερμηνεία ή αξιολόγηση του
γιν. Έτσι, από πολλούς ερευνητές η μακροβιότητα και αθανασία θεωρείται ως επέκταση
αυτών των ιδεών του φιλοσοφικού Ταοϊσμού. Από αυτή την άποψη και στο βαθμό που
αυτό συμβαίνει, ο θρησκευτικός Ταοϊσμός μπορεί να ενταχθεί στην ερμηνεία του γιν και
γιανγκ που αποτελεί ο φιλοσοφικός Ταοϊσμός. Μόνο που αυτό συμβαίνει μόνο ως ένα
βαθμό, αφού οι πρακτικές με τις οποίες αυτή επιδιώκεται δεν είναι πάντα η υιοθέτηση
της γιν στάσης.

Η κύρια θεωρία αυτού του τμήματος του θρησκευτικού Ταοϊσμού είναι ότι
φορέας της ζωής είναι μια παγκόσμια ενέργεια που ονομάζει «τσι» (chi ή qi, ιαπ. ki, 気).
Φορέας του τσι στον άνθρωπο είναι το αίμα, το σπέρμα, η πνοή. Η μακροβιότητα θα
έλθει αν δοθεί η δυνατότητα στο τσί να κυκλοφορήσει όσο το δυνατόν περισσότερο και
ελεύθερα στο ανθρώπινο σώμα. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με διαιτητικές πρακτικές,
κατά τις οποίες αποφεύγονται τροφές που θεωρούνται ότι παρεμποδίζουν αυτή την
κυκλοφορία, όπως τα δημητριακά, ή σε αναπνευστικές ασκήσεις. Επίσης αν διατηρηθεί
5

A.C. Graham, Disputers of the Tao –Philosophical Argument in Ancient China, Open Court, La Salle, Illinois
1989, σ. 171.
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το τσί, πράγμα που επιτυγχάνεται με τη μη κατατριβή με καταστάσεις που φθείρουν
τον άνθρωπο, με την κατακράτηση του σπέρματος. Πρακτικές επίσης όπως ο
βελονισμός στοχεύουν στην επανεργοποίηση του τσι, όπου αυτό παρεμποδίζεται ή έχει
περιπέσει σε αδράνεια.
Η αναζήτηση ενός ελιξηρίου της ζωής υπήρξε ένας άλλος τρόπος για να
επιτευχθεί η μακροβιότητα στον θρησκευτικό Ταοϊσμό. Μέσα από αυτόν αναπτύχθηκε
μεγάλο μέρος της κινέζικης αλχημείας, βοτανικής, φαρμακευτικής κ.λπ.
Ο κινεζικός Βουδισμός
Ο Βουδισμός εισέδυσε στην Κίνα στη διάρκεια της δυναστείας Χαν, τον πρώτο αιώνα
μ.χ., αλλά ρίζωσε και επικράτησε μετά από αυτή τη δυναστεία, δηλαδή από το δεύτερο
μισό του 3ου αι. μ.χ. Στη διάρκεια της ζωής του στην Κίνα υπέστη συχνά διωγμούς,
υποκινούμενους είτε από τους κομφουκιανούς είτε από τους ταοϊστές, που έβλεπαν σε
αυτόν έναν ξένο ανταγωνιστή.

Ο κινεζικός Βουδισμός είναι είδος του δεύτερου μεγάλου κλάδου του Βουδισμού,
του Μαχαγιάνα. Ο Μαχαγιάνα διαφέρει από τον Χιναγιάνα ή Θεραβάντα Βουδισμό σε
δύο κυρίως σημεία 1) την ιδέα του για την αληθινή φύση των πραγμάτων και συνεπώς
της πραγματικότητας συνολικά και 2) την κοσμολογία.
Το πρώτο σημείο εκπροσωπείται από τις ιδέες α) της κενότητας και β) της
"βουδικής φύσης". Για να κατανοηθούν αυτές οι ιδέες πρέπει να προβούμε σε μια
σύντομη επισκόπηση των αντίστοιχων ιδεών του Θεραβάντα Βουδισμού.

Η αντίληψη του Θεραβάντα Βουδισμού για την αληθινή φύση των όντων
εκφράζεται με τον όρο «αναττά» (ανάτμαν). Η έννοιά του είναι ότι τα όντα δεν είναι
άτμαν, δηλαδή δεν είναι ουσίες, με τρεις έννοιες αυτής της λέξης: δεν είναι συμπαγείς
ενότητες αλλά σύνθετες υπάρξεις, εφόσον αποτελούνται από στοιχεία (ντάρμα). Εάν
αλλάξει η σύνθεση ή διαλυθεί και το ον που αυτή αποτελούσε επίσης χάνεται. Δεν είναι
αμετάβλητα αλλά παροδικά. Τα όντα διαρκούν μόνο μια στιγμή και μεταβάλλονται την
επόμενη. Τέλος, δεν είναι αυθύπαρκτα, αλλά παραγόμενα, εφόσον είναι αποτελέσματα
προηγούμενων αιτίων και συνθηκών. Δεν είναι βέβαιο αν ο ιδρυτής του Βουδισμού,
Σακυαμούνι Βούδας, αναγγέλοντας τα όντα ως με αυτές τις έννοιες μη ουσιαστικά,
εννοούσε ότι πίσω από τις φευγαλέες, εξαρτημένα ως προς την ύπαρξή τους από τις
προηγούμενες συνθήκες συνθέσεις που είναι αυτά, τα ίδια δεν διαθέτουν άτμαν ή ότι
δεν υπάρχει άτμαν, συνεπώς και μια απόλυτη πραγματικότητα ή, ακόμη ότι ο Βούδας
δεν είχε υιοθετήσει μια μάλλον αγνωστικιστική θέση γύρω από αυτό το θέμα. Αν και το
τελευταίο είναι το πιθανότερο, ο αρχικός Βουδισμός υιοθέτησε τη γραμμή της άρνησης
μιας ουσίας ή ενός απολύτου, θεωρούμενος έτσι από τον Ινδουϊσμό ως μηδενιστική
θεωρία.
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Μια πρώτη προσπάθεια συστηματοποίησης της αντίληψης για την αληθινή
φύση των όντων, με βάση την συνθετότητά τους, βρίσκεται στον Τρίτο Κάλαθο του
Κανόνα Πάλι, δηλαδή στη λεγόμενη Αμπιντάρμα. Η Αμπιντάρμα αναλύει όλα όσα
υπάρχουν στα απλούστατα, περαιτέρω μη αναγώγιμα στοιχεία, τα οποία ονομάζονται
ντάρμα. Αυτά θεωρεί ότι υπάρχουν πραγματικά (ενώ οι συνθέσεις που αυτά
αποτελούν, όχι). Είναι ένα είδος ατομικής θεωρία ή ρεαλιστικού πλουραλισμού.

Καταφερόμενος εναντίον αυτής της θεωρίας δημιούργησε τη δική του θεωρία
για την αληθινή φύση των όντων ο φιλόσοφος Ναγκαρτζούνα (2ος αι. μ. Χ., από τη
βόρεια Ινδία). Ο Ναγκαρτζούνα είσήγαγε μια νέα ιδέα, εκείνη της κενότητας. Σύμφωνα
με αυτήν τα όντα είναι κενά ίδιου εαυτού, δεν έχουν δικό τους εαυτό και είναι μη
ουσιαστικά με αυτή την έννοια. Τα όντα είναι κενά ίδιου εαυτού διότι όλα εξαρτώνται
για την ύπαρξή τους από άλλα όντα. Πρόκειται για μια θεωρία καθολικής
σχεσιακότητας (relationism). Υπάρχουν σχέσεις, αλλά ακριβώς εξαιτίας αυτού δεν
υπάρχουν ουσίες. Από εκεί ο Ναγκαρτζούνα οδηγήθηκε σε μια γνωσιολογική θεωρία,
σύμφωνα με την οποία καμμία θέση δεν είναι δυνατή σχετικά με την αληθινή φύση των
όντων. Δηλαδή, εφόσον το ότι δεν υπάρχουν ως χωριστά όντα απαγορεύει να πούμε για
αυτά ότι είναι, δεν μπορούμε όμως επίσης ούτε να πούμε ότι δεν είναι. Δεν ισχύει επίσης
ούτε η σύζευξη αυτών των δύο αντιλήψεων (ταυτόχρονα και είναι και δεν είναι) ούτε
και η διαζευκτική (τα όντα ούτε είναι ούτε δεν είναι) Απλώς, καμμία θέση δεν είναι
δυνατή. Αυτό είναι το λεγόμενο τετράλημμα του Ναγκαρτζούνα. Αν τώρα λάβομε
υπόψη ότι από τον Ναγκαρτζούνα και μετά η αληθινή φύση των όντων (στη περίπτωσή
του, η κενόητα) ταυτίθζεται με την απόλυτη πραγματικότητα, τότε καμμία (νοητική,
λεκτική) θέση δεν είναι δυνατή για αυτήν. Όποιος θέλει να ταυτισθεί με την απόλυτη
πραγματικότητα πρέπει να το κάνει αυτό αφαιρώντας ριζικά κάθε άντίληψη ή έννοια
για αυτήν από τον νου του, ώστε να έλθει σε μια άμεση ταύτιση με την ίδια, αυτήν
καθαυτήν, και όχι σε μια γνώση της διαμεσιτευόμενη από κάποια έννοια.

Αυτή τη θεωρία του Ναγκαρτζούνα, η οποία λέγεται θεωρία της Μέσης Οδού
κληρονόμησε η ομώνυμη Σχολή Μαντιαμίκα ( Madhyamika) που αναπτύχθηκε με βάση
αυτή. Η ίδια Σχολή μεταδόθηκε στην Κίνα με την ονομασία Σχολή Σανρόν. Με πηγή
κυρίως αυτή δημιουργήθηκε το λεγόμενο Νότιο Ζεν (southern Chan, ιδρυτής ο
λεγόμενος έκτος πατριάρχης, Χούϊ Νενγκ, Hui Neng), σύμφωνα σύμφωνα με το οποίο
τίποτε δεν μπορεί να λεχθεί για την αληθινή φύση των όντων. Ο αγώνας του ζενιστή
κατά αυτό το Ζεν (κιν. Τσαν, Chan) είναι να μην πάρουν καμμία θέση. Συχνά από εκεί
οδηγούνται σε μια κατάσταση, που συνίσταται στην υπαρξιακή ταύτιση με το
απολύτως μη εννοιολογούμενο "ως έχει", ή "έτσι όπως είναι" (tathata, suchness) των
όντων. Η γνώση αυτής της φύσης, η οποία ταυτίζεται με το απόλυτο, συνίσταται στην
υπαρξιακή ταύτιση με αυτήν και όχι στην διανοητική γνώση της.
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Παράλληλα με τη θεωρία του Ναγκαρτζούνα περί κενότητας, την ίδια εποχή
(δηλ. τον 2ο αι. μ.Χ.) αναπτυσσόταν μέσα σε κάποια κείμενα μια άλλη θεωρία, που
αντίθετα από τη στάση τής καμμίας θέσης, έλεγε ότι η αληθινή φύση των όντων είναι,
υπάρχει, αλλά απλώς δεν μπορούμε να την εννοήσομε και συνεπώς να πούμε τίποτε για
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αυτή. Ένα τέτοιο κείμενο είναι η περίφημη Σούτρα του Λωτού (Lotus Sutra, σανσκρ.
Saddharma pundarika). Σε αυτή τη σούτρα υπάρχει μια απόλυτη πραγματικότητα, που
ταυτίζεται με την αληθινή φύση των όντων, είναι όμως ταυτόχρονα η υπερβατική πηγή
των πάντων. Έτσι εισάγεται στον Βουδισμό ένα απόλυτο που είναι όπως ακριβώς το
Μπράχμαν στον Ινδουϊσμό. Αλλά και το κοσμοείδωλο είναι πανομοιότυπο με εκείνο του
Ινδουϊσμού, ότι ο κόσμος αποτελείται από δύο στρώματα, ένα βαθύ και ουσιαστικό που
ταυτίζεται με το απόλυτο και χαρακτηρίζεται κυρίως από την απειρία και ένα
επιφανειακό που χαρακτηρίζεται από οριακότητα ή πολλαπλότητα, και που είναι η
προς τα έξω έκφραση αυτού του απολύτου. Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές η
ομοιότητα οφείλεται στην επίδραση του ινδουϊστικού περίγυρου, υπό την οποία και
έγιναν αυτές οι εξελίξεις στη βουδιστική διδασκαλία.

Ένα παρόμοιο κοσμοείδωλο υπάρχει στη θεολογία δύο μεγάλων Ινδών
βουδιστών δασκάλων του 4ου και 5ου αι. μ.Χ., του Άσανγκα και του Βασουμπάντου, που
δημιούργησαν τις ινδικές βουδιστικές Σχολές Γιογκατσάρα και Τατχάγκατα Γκάρμπα.
Σε αυτές το απόλυτο ονομάζεται Νους (Mind, shin, 心). Όπως ο ανθρώπινος νους

δημιουργεί τον κόσμο όπως τον αντιλαμβάνεται ή όπως μόνος του επίσης
δημιουργεί τα όνειρα, έτσι ο Νους που είναι στη βάση του κόσμου δημιουργεί τα

πάντα, σαν ένα συμπαντικό όνειρο. Μάλιστα, εφόσον αυτό το όνειρο είναι εκδήλωση
του Νου, δεν υπάρχει έξω από το Νου. Έτσι δημιουργήθηκε η μονιστική φιλοσοφία της
Γιογκατσάρα, που συνοψίζεται με τη φράση «(τα πάντα είναι) μόνο Νους» (Mind only,
唯心論) ότι δηλαδή δεν υπάρχει τίποτε έξω από το απόλυτο,
Άλλα ονόματα του απολύτου σε αυτές και σε άλλες Σχολές του

Μαχαγιάνα είναι Νταρμακάγια (Dharmakaya), κενότητα (emptiness, kung, 空),
Βούδας που συνοδεύεται με διάφορα επίθετα, όπως Βαϊροτσάνα (Vairochana),
Νταϊνίτσι (Dainichi) κ.α.
Μια εξέλιξη που προέκυψη από αυτή, την ουσιοκρατική γραμμή σκέψης,
ξεκίνησε από τη Σχολή Τατχάγκατα Γκάρμπα (Tathagata Garbha = η μήτρα της
βουδότητας). Αυτή είναι όμοια με την εξέλιξη σχετικά με το άτμαν ως πυρήνα και
αληθινής ουσίας του ανθρώπινου όντος στον Ινδουϊσμό. Τη θέση του άτμαν
καταλαμβάνει εδώ η λεγόμενη «βουδική φύση» (Buddha nature, 仏性). Πρόκειται
προφανώς για μια ουσιοκρατική θεωρία, που έρχεται σε αντίθεση με ό,τι δίδαξε ο
αρχικός Βουδισμός. Εφόσον ο άνθρωπος είναι κατά βάθος η βουδική φύση, δηλαδή το
απόλυτο, είναι επίσης «από την αρχή», δηλαδή εκ φύσεως, φωτισμένος. Αυτή η ιδέα
λέγεται «θεωρία του αρχικού φωτισμού» (original enlightenment, ιαπ. hongaku 本覚).
Σύμφωνα με αυτή, για να ταυτισθεί κανείς με τον Βούδα, με το απόλυτο, δεν έχει παρά
να κάνει διαλογισμό, δηλαδή μια διαδικασία όμοια με εκείνη της γιόγκα. Κατ’ αυτήν
αποταυτίζεται από ό,τι εξωτερικό, κυρίως από το ατομικό εγώ. Όταν συμβεί αυτό θα
φτάσει να απομείνει μόνο η βουδική φύση, ο πυρήνας του. Αυτό συλλαμβάνεται και ως
μια αυτοαποκάλυψη της βουδικής φύσης, η οποία συμβαίνει μετά την απομάκρυνση
όλων των επιφανειακών στοιβάδων που την κρύβουν.
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Οι κινεζικές βουδιστικές Σχολές, που άρχισαν να αναπτύσσονται από τον 6ο
αιώνα μ.Χ. και έφτασαν στο αποκορύφωμα αυτής της ανάπτυξης στη διάρκεια του 8ου
αι. μ.Χ. (δυναστεία Τ’άνγκ) συνίστανται στις διάφορες σχέσεις που θεωρούνται από
καθεμιά από αυτές ότι έχουν τα δύο στρώματα του κόσμου (ή, πράγμα που είναι το ίδιο,
τα δύο στρώματα του απολύτου).

Π.χ. στη Σχολή Τ’ιεν τά’ι η σχέση αυτή είναι διαλεκτική, δηλαδή η συνύπαρξη
δηλαδή δύο αντιθέτων: ονομάζεται «τριπλή αλήθεια», εφόσον, σύμφωνα με αυτή, τα
όντα είναι ταυτόχρονα κενά (ιδίου εαυτού), όμως επίσης με ένα από στιγμή σε στιγμή ή
εφήμερο τρόπο επίσης υπάρχουν. Η σύμπτωση των δύο, κενότητας και ύπαρξης, που
είναι η αληθινή φύση των όντων, είναι η τρίτη αλήθεια.

Σε άλλες Σχολές, όπως στη Χούα Γεν, αυτή η διαλεκτική επιτείνεται, αφού το
απόλυτο (η απόλυτη όψη) είναι επίσης τα πάντα, όπως και τα πάντα το απόλυτο.
Μια μονιστική άποψη, προερχόμενη από τη Σχολή Γιογκατσάρα, σύμφωνα με τη
φιλοσοφία της οποίας, όπως είπαμε, «(τα πάντα είναι) μόνο Νους», ότι δηλαδή δεν
υπάρχει τίποτε έξω από το απόλυτο και συνεπώς τα πάντα (= το διστρωματικό σύνολο
της πραγματικότητας) είναι το απόλυτο, απαντά επίσης σε διάφορους δασκάλους του
Ζεν. Η ίδια ιδέα εκφράζεται από αυτούς τους δασκάλους με τη φράση «ο καθημερινός
νους είναι το Τάο» (οι Βουδιστές στην Κίνα χρησιμοποίησαν και το όνομα Τάο για το
βουδιστικό απόλυτο). Δηλαδή το να είναι κανείς ακριβώς όπως είναι, να προσπαθεί να
ταυτίζει τον νου του απολύτως με ό,τι είναι κάθε στιγμή, αυτό είναι ταύτιση με το
απόλυτο.

Σε ένα άλλο είδος Ζεν ο άνθρωπος είναι ουσιαστικά η «βουδική φύση» και
διαθέτει τον «αρχικό φωτισμό», μόνο που, όπως ένας μεθυσμένος που αγνοεί τα
χρήματα που έχει στην τσέπη του, δεν το ξέρει. Για να ταυτισθεί με τη βουδική φύση
πρέπει πρώτα να δεχθεί ότι αυτή είναι η ουσία του και να κάνει ένα διαλογισμό
(=γιόγκα) όμοιο με εκείνον που αναλαμβάνεται για την ταύτιση με το άτμαν στον
Ινδουϊσμό, δηλαδή μέσα από τη διαρκή και σταδιακή αποταύτιση από ότιδήποτε
εξωτερικό. Αυτό είναι γνωστό ως Βόρειο Ζεν (northern Chan).

Η κοσμολογία του Μαχαγιάνα διαφέρει από εκείνη του Θεραβάντα στον αριθμό
των κόσμων. Σύμφωνα με τον Θεραβάντα υπάρχει ένα και μόνο κοσμικό σύστημα. Αυτό
είναι όμοιο με το ινδουϊστικό, δηλαδή συνίσταται σε έναν τεράστο δίσκο που πλέει στο
διάστημα και περιέχει έναν ωκεανό, μέσα στον οποίο υπάρχουν οι ήπειροι. Στο κέντρο
του ωκεανού υψώνεται το όρος Μέρου ή Σουμέρου, που έχει πέντε ή επτά βαθμίδες.
Στην κορυφή του υπάρχει ο πρώτος ουράνιος κόσμος. Ακολουθούν άλλοι εννέα
ουράνιοι κόσμοι και, τέλος, το απόλυτο, από όπου απορρέει όλο αυτό το σύστημα.
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Στην κινεζική (και κατ’ ακολουθίαν γενικά στην απωανατολική) βουδιστική
αρχιτεκτονική αυτή η κοσμολογία εκφράστηκε με μια αναπαράστασή της, την οποία
αποτελεί η λεγόμενη παγόδα. Η παγόδα έχει μια βάση που θεωρείται η ήπειρος πάνω
στην οποία βρίσκεται το Μέρου, πάνω από αυτή πέντε ή επτά επάλληλες στέγες που
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αντιπροσωπεύουν τις βαθμίδες του Μέρου, στην κορυφή της ψηλότερης από αυτές τις
στέγες εννέα επάλληλους, ορειχάλκινους δακτυλίους και, τέλος, μια σφαίρα
περιβαλλόμενη από αναπαράσταση φλογών, που δηλώνει το απόλυτο. Την ίδια
κοσμολογία αναπαριστά στη ζωγραφική η λεγόμενη «μαντάλα».

Αυτό το ένα κοσμικό σύστημα ή κόσμος (λόκα, loka) στον Μαχαγιάνα
πολλαπλασιάζεται. Έτσι, σύμφωνα με αυτόν, υπάρχουν άπειροι τέτοιοι κόσμοι. Οι
κόσμοι χωρίζονται σε καθαρούς και ακάθαρτους. Ο δικός μας είναι ένας ακάθαρτος
κόσμος.

Εφόσον υπάρχουν άπειροι κόσμοι, υπάρχουν και άπειροι Βούδες, ένας για κάθε
κόσμο. Εκτός από τους Βούδες, στον Μαχαγιάνα υπάρχει μια ακόμη σημαντική τάξη
όντων, οι μποντισάτβα. Μποντισάτβα είναι οι υποψήφιοι Βούδες, αυτοί που κάποτε θα
αποκτήσουν τον φωτισμό. Μάλιστα, θεωρούνται ότι ήδη έχουν αποκτήσει τον
φωτισμό, αλλά εξακολουθούν να μετενσαρκώνονται και να περνούν έτσι από
διάφορους κόσμους, για να βοηθήσουν τα οδυνώμενα όντα με ό,τι τρόπο μπορούν.
Κάποιοι από αυτούς τους μποντισάτβα, όπως η Γκουαν Γιν (観音, ιαπ. Kannon) ή ο
Μαϊτρέγια είναι δημοφιλέστεροι και από τους Βούδες. Στην τέχνη είναι εύκολα
αναγνωρίσιμοι, εφόσον παριστάνονται με τη στολή που είχε ο Σακυαμούνι Βούδας πριν
εγκαταλείψει τα εγκόσμια, δηλαδή τη στολή Ινδού πρίγκηπα, με στέμμα και κοσμήματα
στο στήθος και στα χέρια, ενώ οι Βούδες παριστάνονται να φορούν τον απλό μοναχικό
τρίβωνα (σανγκάτι, sanghati).
Από τους Βούδες, άλλοι είναι οι λεγόμενοι «ουράνιοι», που κατοικούν καθαρούς
κόσμους κοντά στην κορυφή του παντός, στο απόλυτο, και αποτελούν εκφράσεις του
απολύτου σε αυτούς. Ο διασημότερος καθαρός κόσμος είναι ο ουράνιος κόσμος του
Βούδα Αμί-το-φο (Amitofo, 阿弥陀, ινδ. Αμιτάγιους ή Αμιτάμπα), που βρίσκεται στα
δυτικά του απολύτου. Ο Αμί-το-φο (ιαπων. Αμιντά) είναι η κεντρική μορφή της
λεγόμενης «Σχολής της [Δυτικής] Καθαρής Χώρας» (Pure Land). Αυτός ο Βούδας
υποσχέθηκε ότι όποιος άνθρωπος τον επικαλείται στη διάρκεια της ζωής του μέσα από
την συνεχή επανάληψη του ονόματός του, θα μετενσαρκωθεί στον ουράνιο κόσμο του,
τη Δυτική Καθαρή Χώρα. Επειδή, εφόσον την ανθρώπινη προσπάθεια την αντικαθιστά
σε αυτή τη Σχολή η «χάρη» αυτού του Βούδα, θεωρήθηκε ανέκαθεν ένας «εύκολος
δρόμος» και γι’ αυτό υπήρξε ο δημοφιλέστερος ανάμεσα στους Κινέζους Βουδιστές.
Κυρίως επικαλούνται τον Αμί-το-φο για μια μετενσάρκωση στον παράδεισό του.

Άλλοι Βούδες είναι εκείνοι που φτάνουν κάποτε να φωτιστούν αφού, μετά από
πολλές μετενσαρκώσεις ως μποντισάτβα πάρουν ανθρώπινη μορφή, όπως ο
Σακυαμούνι Βούδας. Ο απόλυτος Βούδας, οι ουράνιοι Βούδες και οι Βούδες με
ανθρώπινη μορφή είναι τα λεγόμενα «τρία σώματα του Βούδα» δηλαδή οι τρεις μορφές
του Βούδα.
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ΚΕΙΜΕΝΑ
Α. Κομφουκιανισμός

1.

Η υιϊκή ευσέβεια

Ο Μενγκ- I - Τσου ρώτησε [τον Κομφούκιο] τι είναι η υιϊκή ευσέβεια. Ο Κομφούκιος είπε:
«Ποτέ να μην είσαι ανυπάκουος». Αργότερα, καθώς ο Φαν Τσι τον οδηγούσε, ο
Κομφούκιος του είπε, «Ο Μενγκ -σονν {σ.τ.μ. άλλο όνομα του Μενγκ-Ι-Τσου} με ρώτησε τι
είναι η υιϊκή ευσέβεια, και του απάντησα: ποτέ να μην είσαι ανυπάκουος». Ο Φαν Τσι είπε.
«Τι σημαίνει αυτό;» Ο Κομφούκιος είπε, «όσο οι γονείς ζουν υπηρέτησε τους σύμφωνα με
τους κανόνες της ευπρέπειας. Όταν πεθάνουν, θάψε τους σύμφωνα με τους κανόνες της
ευπρέπειας και θυσίαζε σ' αυτούς σύμφωνα με τους κανόνες της ευπρέπειας».
(Από τα Ανάλεκτα).

2.

Ο τρόπος που πράττει ο άνθρωπος τον διαπλάθει

«Ο Κομφούκιος είπε, «Από τη φύση τους οι άνθρωποι είναι όμοιοι. Μέσα από τη
[διαφορετική] πράξη έχουν γίνει τόσο διαφορετικοί».
(Από τα Ανάλεκτα).

3.
Η προσωπική καλλιέργεια τον ηγεμόνα είναι η βάση της ορθής
διακυβέρνησης

«Όσοι από τους αρχαίους [βασιλείς] ήθελαν να....φέρουν τάξη στο κράτος τους πρώτα
τακτοποιούσαν τις οικογένειες τους. Όσοι ήθελαν να τακτοποιήσουν τις οικογένειες τους
πρώτα καλλιεργούσαν την προσωπική τους ζωή. Όσοι ήθελαν να καλλιεργήσουν την
προσωπική τους ζωή πρώτα διόρθωναν το νου τους. Όσοι ήθελαν να διορθώσουν το νου
τους πρώτα έκαναν τη θέλησή τους ειλικρινή. Όσοι ήθελαν να κάνουν τη θέλησή τους
ειλικρινή πρώτα επέκτειναν τη γνώση τους. Η επέκταση της γνώσης συνίσταται στην
έρευνα των πραγμάτων. Όταν τα πράγματα ερευνώνται η γνώση επεκτείνεται. Όταν η
γνώση επεκτείνεται, η θέληση γίνεται ειλικρινής. Όταν η θέληση γίνει ειλικρινής, ο νους
διορθώνεται. Όταν ο νους διορθώνεται, η προσωπική ζωή καλλιεργείται. Όταν η
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προσωπική ζωή καλλιεργείται, η οικογένεια θα τακτοποιηθεί. Όταν η οικογένεια
τακτοποιηθεί, το κράτος θα μπει σε τάξη. Και όταν το κράτος μπει σε τάξη θα υπάρχει
ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Από το Γυιο του Ουρανού ως τον κοινό λαό, όλοι πρέπει να θεωρούν την καλλιέργεια της προσωπικής ζωής ως τη ρίζα ή το θεμέλιο. Ποτέ δεν έχει
υπάρξει περίπτωση η ρίζα να είναι σε αταξία και τα κλαδιά σε τάξη».

(Από τη Μεγάλη Μάθηση)

4. «Ο Μένκιος είπε, ...ας είναι ο ηγεμόνας ανθρώπινος και όλος ο λαός του θα είναι
ανθρώπινος. Ας είναι ο ηγεμόνας δίκαιος και όλος ο λαός του θα είναι δίκαιος. Αν είναι ο
ηγεμόνας σωστός και όλος ο λαός του θα είναι σωστός. Απαξ και διορθωθεί ο ηγεμόνας,
όλο το βασίλειο θα βρεθεί σε ειρήνη».

(Από τον Μένκιο)

Β. Ταοϊσμός

Το Τάο

Το Τάο παρήγαγε το Ένα. Το Ένα παρήγαγε τα δύο.
Τα δύο παρήγαγαν τα τρία [σ.τ.μ. ίσως τη διαπλοκή των δύο].
Και τα τρία παρήγαγαν τα δέκα χιλιάδες πράγματα [σ.τ.μ. τα πάντα].

Το μεγάλο Τάο κυλάει προς όλες τις κατευθύνσεις.
Μπορεί να πάει αριστερά ή δεξιά.
Όλα τα πράγματα εξαρτώνται από αυτό για τη ζωή τους, κι αυτό δεν απομακρύνεται από
αυτά.
Εκπληρώνει το έργο του,
αλλά δεν απαιτεί αναγνώριση γι' αυτό.
Ντύνει και τρέφει τα πάντα,
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αλλά δεν αξιώνει ότι είναι ο κύριός τους.

Όσο περισσότερα ταμπού και απαγορεύσεις υπάρχουν στον κόσμο
Τόσο περισσότερο φτωχοί θα είναι οι άνθρωποι.
Όσο περισσότερο κοφτερά όπλα έχουν οι άνθρωποι,
τόσο περισσότερα προβλήματα θα έχει το κράτος.
Όσο περισσότερη εξυπνάδα και δεξιότητα έχει ο άνθρωπος,
τόσο περισσότερο κακά πράγματα θα εμφανισθούν.
Όσο περισσότερη σημασία δίνεται στους νόμους και στα διατάγματα
τόσο περισσότεροι κλέφτες και ληστές θα εμφανισθούν.
Γι' αυτό ο σοφός [ηγεμόνας] λέει:
Δεν παίρνω κανένα μέτρο και οι άνθρωποι βελτιώνονται από μόνοι τους.

Αγαπώ τη γαλήνη και οι άνθρωποι διορθώνονται από μόνοι τους. Δεν αναλαμβάνω καμιά
δραστηριότητα και οι άνθρωποι ενήμερου από μόνοι τους.
Δεν έχω καμιά επιθυμία και οι άνθρωποι γίνονται απλοί από μόνοι τους.

(Από το Λάο-Τζου, Ντάο -ντε -Τζινγκ)
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ΕΙΚΟΝΟΘΗΚΗ

Η Κίνα

Όρια της δυναστείας Σάνγκ
(Shang, περ. 1300-1045)

Θεότητες της Κινεζικής λαϊκής
Θρησκείας

Πολιτικός Χάρτης της Κίνας

Όρια της δυναστείας Τζόου
(Zhou, περ. 1050-221)

Ο Κίτρινος Αυτοκράτορας
(Yellow Emperor)

Όρια της δυναστείας Σιά
(Hsia, περ. 1700-1500)

Χρησμοδοτικό οστό εποχής
Σανγκ (περ. 1300-1045)

Ο Αυτοκράτορας από
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Νεφρίτη (Jade Emperor)

I -Jing: Τα οκτώ τρίγραμμα
Ο Λάο Τσε με τη μορφή θεού του
Ταοϊσμού

I -Jing: Τα εξάγραμμα
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Τai chi tu (Ο κύκλος του Tao)

Μια βουδιστική mandala
βουδιστική παγόδα
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 7
ΜΑΘΗΜΑ: "ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ"

 url : chjpreligions.blogspot.com
 Περιεχόμενα φακέλου
Κινεζικά Θρησκεύματα-Γενική Βιβλιοθήκη

Kυριώτερα Κινεζικά Θρησκεύματα
(ειδικές αναφορές, πολυμέσα και βιβλιογραφία)







Κινεζική Προγονολατρεία (Chinese ancestor worship)
Κινεζική λαϊκή θρησκεία ( Chinese folk religion )
Kινεζικός Βουδισμός ( Chinese Buddhism,Chinese Buddhist Schools)
Ι Τζινγκ (Yi Jing,I Ching)
Ταοισμός (Taoism/Daoism)
Κομφουκιανισμός ( Confucianism )

 Εξωτερικοί Σύνδεσμοι
Internet Guide for Chinese Studies-Philosophy and Religion

Kenyon College-Links for for Chinese Religions and Philosophy

Ο διαδικτυακός αυτός φάκελος παρέχει τη δυνατότητα συγκεντρωτικής πρόσβασης,on-line μελέτης και λήψης
υλικού όλων των τύπων (κείμενα, βιβλία, πολυμέσα) από τις εγκυρότερες σχετικές διευθύνσεις του ιστού και
αποτελεί ένα ιδιαίτερα εύχρηστο ψηφιακό βοήθημα για όποιον ενδιαφέρεται για το αντικείμενο Κινεζικά και
Ιαπωνικά Θρησκεύματα.
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ΣΤΕΛΙΟΣ Λ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΟΙ ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΤΩΝ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ (LINKED) ΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

"ως έχει", ή "έτσι όπως είναι" (tathata,
suchness)
«(τα πάντα είναι) μόνο Νους» (Mind only,
唯心論)
«αναττά» (ανάτμαν)
«ανθρωπιά» (ρεν, ren, 仁)
«Σχολής της [Δυτικής] Καθαρής Χώρας»
«τρία σώματα του Βούδα»
Hsiao Jing
Αμερική
Αμιντά
Αμπιντάρμα
Ανάλεκτα (κιν. Λουν-γιού, Lunyu、論語 =
συζητήσεις και αποφθέγματα)
Ανάλεκτα
Άπω Ανατολή
Αρχαία κινεζική γραμματεία-«πέντε
κλασσικά» (γου τζινγκ, wu jing)
αρχικός φωτισμός
Αυτοκράτειρα του ουρανού (Ντιαν Χόου,
Dian Hou)
Αυτοκράτορας από Νεφρίτη (Jade
Emperor)
Βασιλιάς δράκος (Dragon King)
βασιλιάς Ουέν
βελονισμός
Βιβλίο "Ανοιξιάτικα και Φθινοπωρινά
Χρονικά" (Τσι’ούν τσ’ιού, Ch’un ch’u、春秋
)
Βιβλίο της Ιστορίας ( Σου Τζινγκ, Shu Jing、
書経),
Βιβλίο της Ποίησης (Σι Τζινγκ, Shi Jing、詩
経),
Βιβλίο των Αλλαγών (Ι ή Γι Τζινγκ, I ή Yi
Jing, )
Βιβλίο των Τελετών (Λι, Li、利)
βόρεια Ινδία
Βόρειο Ζεν (northern Chan).
Βούδας (ως απόλυτο)
Βούδες
βουδική φύση (Buddha nature, 仏性)
Βουδισμός
Γιν και Γιανγκ
Γκουαν Γιν (観音, ιαπ. Kannon)
Γκουάν ντι (Guan di)
γου γουέι (wu wei)-«μη δράση»
διαλογισμός

Δούκας των Τζόου
δυναστεία Τ’άνγκ
δυναστεία Χαν
δυτική Τζόου
Εκατό Σχολές
επιγραφές
εποχή Χαν
Ζεν
Ηράκλειτος
θεοί – προστάτες πόλεων (τσενγκ χουάνγκ
σεν, chenghuang shen)
θεοκρατία
Θεός ουρανός (Τιάν)
Θεός της Θερμάστρας (stove god)
θεός του βουνού Ντόνγκ γιουέ (Dongyue)
θεότητες (κιν.λαϊκ. θρησκείας)
Θεραβάντα
Θεωρία καθολικής σχεσιακότητας
(relationism)
θεωρία του αρχικού φωτισμού (original
enlightenment, ιαπ. hongaku 本覚)
θρησκευτικός ή λαϊκός Ταοϊσμός
θυσίες
Ι Τζίνγκ (I Jing, 易経 = Βιβλίο των
Αλλαγών)
Ι Τζινγκ-64 συνδυασμοί (I Jing)
Ινδία
Ινδουϊσμός
Κανόνας Πάλι
κενότητα (emptiness, kung, 空)
Κίνα
κινεζικές βουδιστικές Σχολές
κινεζικές θρησκείες
κινέζικη αλχημεία
κινεζική ηθική
κινέζικη κοινωνία
κινεζική λαϊκή θρησκεία
κινέζικη φαρμακευτική
κινεζική ιστορία
κινεζικό ημερολόγιο
κινεζικό σύνταγμα
Κινεζικό Σύνταγμα του 1982
κοσμολογία (βουδιστική)
Κόσμος των πνευμάτων (spiritualism)
Λάο Τζού
Λιέ Τζου (Lieh Tzu)
Λου (κιν. κρατίδιο)
Μαϊτρέγια
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κινεζικός Βουδισμός-ά
κινεζικός Βουδισμός-β'
κινεζικός λαός
Κίτρινος Αυτοκράτορας (Yellow Emperor)
Κίτρινος ποταμός (Χουάνγκ- Χο)
Κομφουκιανισμός-α΄
Κομφουκιανισμός-β΄
Κομφουκιανός Κανόνας
Κομφούκιος (551-479 π.Χ.)
Μαχαγιάνα Βουδισμός
Μενγκ Τζου (Μένκιος, 390-305 π.Χ.)
μποντισάτβα
μποντισάτβες
Ναγκαρτζούνα
νέα θρησκευτικά κινήματα
Νότιο Ζεν
Νοτιοανατολική Ασία
Ντάϊ Τσι Ντου (Tai chi Tu)
Νταν
Ντάο (Τάο)
Ντάο Ντε Τζινγκ (Dao De Jing, 道徳経)
ντάρμα
Νταρμακάγια (Dharmakaya)
οκτώ τρίγραμμα (I Jing)
ορθόδοξος Χριστιανισμός
όρος Μέρου ή Σουμέρου
Ουέν (Wen)
Ουέν, Γου (Wu)
παραδοσιακή άποψη (θεώρησης I Jing)
πολεμικές τέχνες
πολυθεϊστικό σύστημα
πρακτικές (θρησκ. Ταοϊσμού)
προγονολατρεία
προτεσταντισμός
ρεαλιστικός πλουραλισμός
(σχολη Sarvastivada)
ρωμαιοκαθολικισμός
Σακυαμούνι Βούδας
σαμάνοι
Σάνγκ (Shang, περ. 1300-1045)
Σανγκ Ντι (Shang Di)
σανγκάτι (sanghati)-βουδ.μοναχικός
τρίβωνας
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μαντάλα (mandala)
Μαοϊσμός
Ματσού (Mazu)
Μαχαγιάνα
Σαντούνγκ (χερσόνησος στην Κίνα)
Σιά (Hsia, περ. 1700-1500)
Σιάο ( hsiao)-«υική στοργή» ή «υϊκή
ευσέβεια»
Σούτρα του Λωτού
Σχολές Βουδισμού
Σχολή Γιογκατσάρα
Σχολή Μαντιαμίκα ( Madhyamika)
Σχολή Sarvastivada
Σχολή Σανρόν
Σχολή Τ’ιεν τά’ι
Σχολή Τατχάγκατα Γκάρμπα
σχόλια αρχαία (σε I Jing)
Ταϊουάν
τάϊ-τσι-τσουάν, tai chi chuan
Τάο
Ταοϊσμός (Νταοϊσμός)
Τάο-τιέ
Τατχάγκατα Γκάρμπα
τελετές (Κομφούκιος)
Τζόου (Chou, περ. 1050-221)
τρίγραμμα (I Jing)
Τσ’ιν (221-206 π.Χ.)
Τσ’ιν Σι Χουάνγκ Ντι (Ch’in Shi Huang Di)
τσι (chi ή qi, ιαπ. ki, 気)
Τσουάνγκ Τζού (Chuang Tzu)
φενγκ-σούϊ
Φιλοσοφικός Ταοϊσμός
Φου σι (Fu hsi)
Φουτζιάν
Χούα Γεν
Χούϊ Νενγκ, Hui Neng
χρησμοδοτικά οστά
Χριστιανισμός (στην Κίνα)

