Benjamin Franklin: Elev og tilhænger
af Kina og konfucianisme
4. april, 2017 – I anledning af 300-året for Benjamin Franklins fødsel
(1706-1790), udgav professor Dave Wang fra St. Johns Universitet en undersøgelse
af Franklins vidtgående studier af kinesisk filosofi og teknologi. I hans
indledning lyder det, at »Franklins bestræbelser på at inddrage positive
elementer fra kinesisk civilisation i udviklingen med at opbygge en amerikansk
civilisation havde stor indflydelse i Franklins bidrag til dannelsen af
amerikansk civilisation. Hans livslange korrespondance og diverse efterladte
papirer viser, at han var indtaget i og forbløffet over kinesisk kultur. Han
udforskede stort set ethvert aspekt af kinesisk civilisation, lige fra det
spirituelle til det materielle. Han mente, at Kina var den ældste, og, ud fra
lang erfaring, den viseste blandt nationer.«
Her følger nogle citater af Franklin, fra Wangs undersøgelse:
* »Da han [Konfucius] så sit land nedsunket i fordærv,
og at ondskab af enhver art triumferede, arbejdede han
først hårdt på standspersoner; og, efter at han gennem
sin doktrin havde vundet dem for dydens sag, fulgte
almenheden ham i stort tal. Metoden har en vidunderlig
indflydelse på menneskeheden.«

* »Dette er, hvad Konfucius forelagde for prinserne, for at instruere dem i,
hvordan de skulle rette og afpudse først deres egen fornuft, og dernæst
fornuften og personligheden hos alle deres undersåtter. Men for at skabe en
større virkning, efter gradvist at være nedsteget fra hele imperiets vise adfærd
og til forstandens fuldkommengørelse, stiger han, med de samme, gradvise trin,
atter op fra den oplyste forstand og til hele imperiets lykkelige tilstand.«
Franklins studier af kinesisk teknologi omfattede:

* silkeindustrien, som han promoverede i Philadelphia efter omhyggelige studier
af de kinesiske metoder, inklusive nødvendigheden af omhyggeligt at beskære
morbærtræerne, som silkeormene spiser;
* den praksis at opdele store skibes last i separate kamre gennem skillevægge,
der var omhyggeligt tætnede;
* metoden med at opvarme huse gennem fliser, der blev opvarmet nedefra.
Se også: Specialartikel af EIR’s Mike Billington, ekspert i kinesisk konfuciansk
filosofi:
»Xi Jinpings Nye Silkevej: En genoplivelse af konfuciansk kultur«
Dave Wangs artikel: http://www.resetdoc.org/story/00000000503
Foto: Kinesisk nytår, Benjamin Franklin og Konfucius.

