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ЕСТЕТИКАКЛАСИЧНОГ 
КИНЕСКОГСЛИКАРСТВА

Сажетак: Током хиљаду година (од 7–17 в.) у кинеској ликовној
уметностинастаојевеликбројделаувеомаширокомраспону,у
погледустила,тема,жанроваиестетике.Посебноплоданјебио
периодизмеђу10–13.века,кадајенастаоивеликбројтеоријских
радоваукојимасеизлажуестетичкиставовиаутора,њиховоту
мачењеисагледавањеуметности,посебносликарства.Овдећемо
сепосветитиприказивањустваралаштвавезаногзасликарство,
као и некихтеоријских дела посвећених естетици сликарства у
томвремену.НекаодтихделасублискаДаВинчијевимтексто
вимаосликарству(насталимоко1500),алимупретходенеколико
векова.

Кључнеречи: естетикаиликовнапракса,тумачењеисагледа
вањесмислауметности

Савременаестетикасесуочавасачињеницомдасуразли
чите естетичке идеје и категорије настајале у различитим
временимаикултурама.Збогтогасузасавременуестетику
одинтересаиваневропскетрадицијекојесуразвилеједан
широкраспонсхватањауметности,посебнокњижевностии
ликовнихуметности,накомепочиваисавременаестетика.
Овдећеморазмотритиједантакавспектаркојиналазимоу
кинескојтрадицији,усликарству.

КакопримећујеЈангЧу(YangZhu),1токомвишеодхиљаду
годинаразвојакњижевностииКини,налазимокакопоједи
начни термин који означава укус (wei), тако и сложенице,
истинскиукус,савршенукус,пратећиукусиукускојина
дилазиукусе...

1 Утексту„Поетскиукусикушањепоезије”,објављеном2016.уВенеци
ји,наенглеском(„PoeticTasteandTastingPoetry”),узборнику:Lippiello,
T.,Yuehong,C.andBarenghi,M.(еd.)(2016)ContinuitiesandDiscontinui
tiesinChineseLiterature,Venezia:UniversitàCa’Foscari,р.308.
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Токомхиљадугодина(од7–17в.)укинескојкњижевности
иликовнојуметностинастаојевеликбројделаувеомаши
рокомраспону,упогледустила,тема,жанроваиестетике.
УвремеТангдинастије (618–907),пореддругих, јављасе
ижанр„сликалепихжена”(меирен–хуа)којијепостаопо
пуларан.ЧоуФанг (ZhouFang,живео730800) је рођену
аристократскојпородициипостаоједворскисликар,познат
поовомжанру.Већтада, једнаодспецифичностисубиле
сликерађененаширокимсвицима.

УКини јепостојаларелигијскауметносткојусустварали
професионални уметници, везани за верске теме, ослика
вајућиунутрашњостхрамоваисветилишта(будистичкихи
таоистичких).Овиуметницисусликалииделакојасуби
лавезаназаживотнадвору,посебнопортретецарева,или
призореиздворскогживота.

Укинескојтрадицијисејавиларазликакадасупоредпро
фесионалнихсликараодзаната,сликањемпочелидасебаве
илитерате,тј.високообразованикојимајесадасликањеи
калиграфијабиливрстадуховнепотпореидоколице,нешто
штојеживотудавалододатансмисаоиомогућилодуховну
комуникацију, која је надилазила генерације и пролазност
живота.

Такође, они су пуно писали о уметности (први текстови
претходеДаВинчијузапарвекова)иподетаљимаиуви
дима надмашају његове текстове (наше издање Трактат
осликарствупредстављаскраћеноиздањеДаВинчијевих
текстова).НекаодтихделакинескихсликарасублискаДа
Винчијевим текстовима  (насталимоко1500. године), али
мупретходенеколиковекова.Текстовикинескихсликарасу
сабраниуантологијенаенглеском:

Bush,S.(1971)TheChineseLiterationPainting,HarvardUn.
Press;Bush,S. andMurck,C. (1982)Theories of theArts in
China,Princeton;Bush,S.andHsioYen,S.(ed.)(1985)Early
Chinese Texts on Painting,HarvardUniversity Press; Lin,Y.
(1967)TheChineseTheoryofArt:Translations fromtheMa
stersofChineseArt,NewYork:Putnam;Maeda,R.J. (1978)
TwoSungtextsonChinesePaintingandtheLandscapeStylesof
11thand12thCenturies,NewYork:Garland.

ДаВинчијевитекстовиускраћеномиздањусукоднасизда
ваниподнасловомТрактатосликарству,алисамјакори
стиокомплетноиздањенаенглеском,из19.века:DaVinci,
L.(1883)TheLiteraryWorks(III),ed.andtransl.byRichter,J.
P.,London:SampsonLow,Marston,SearleandRivington.
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Касније се и код нас појавило комплетно издање:Свеске
Леонарда да Винчија (два тома – 12) (2011), Београд:
Службенигласник.

Посебноплоданпериодукинескојестетицијебиоизмеђу
1013.века,кадајенастаоивеликбројтеоријскихрадовау
којимасеизлажуестетичкиставовиаутора,њиховотумаче
њеисагледавањеуметности,посебносликарства.

Овдећемосепосветитиприказивањустваралаштвавезаног
засликарство,каоинекихтеоријскихделапосвећенихесте
тицисликарства.

Царска ликовна академија у се први пут успоставља у 10
в. (907960. г.) у Кини,  под царском администрацијом.
Полазнициакадемијесуималиистистатускаодржавничи
новници,аакадемијајеокупљаланајбољесликаре.Имали
су задатак да портреришуплемство и да приказују важне
догађајенасликама.Али,упознатесликаретогвременасу
спадалиионикојисусликалисамопејзаже,птицеидруге
животиње.

Међуњима је биоиХуангЋуан (HuangQuan– 903965),
којијеразвиотехникусликањаптицаидругихживотиња.
ОнјеводиоЦарскуликовнуакадемијуудржавиШуувре
меПетдинастија(907960).Његоваслика(Птице,инсектии
корњаче)служилајеикаонаставносредство.Онаприказује
10птица,двекорњачеи12инсеката.

Новипродоруметности

Нештокасније,између960.и1272.године(времединасти
јеСонг) уметности теорија уметности сунаправиле про
дор.Тоједансавременикинескитеоретичаровакоописује:

ХуанЋуан,Птице,инсектиикорњаче(41x71cm);
http://www.guoxue.com/?p=6247
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„СликеупериодуСонгсуприказивалеправиживотувеома
широкомспектру”.2

ЦарТаицонг(Taizong,939–997–владаокаоцарод976–997)
јеналожиослужбенимсликаримадатрагајузанепознатим
уметницима међу народом, како би их најбоље наградио.
Племствојеследилоцараипочелодаскупљаликовнадела
идаихнаграђује.Тадајепредузетаиконзервацијачувених
сликаизранијихкинескихпериода.

ЦарХуицонг (Huizong,живеоод1082.до1135,владаоод
1100. до 1126. године) је биои сам сликар, песник, кали
граф,асвираојеиужичаниинструмент,гућин.Онјетакође
установио Царску сликарску академију, ањенпроцват је
проистекаоизњеговогинтересовањазасликарствоикали
графију.Тражиојеодсликарадасеинспиришуприродом.
Такојеједномтражиоодсликарадаприкажукакопаунши
рисвојреп.Аондаихјекритиоваорекавшидапаунобично
подижелевуногукадшириреп,доксусликариприказали
какоонподижедеснуногу,ширећиреп.

Исамсебавиосликањемптицаиволеоједакористилак,
какобиптичјеочибилесветлије.Онјеуспешнорадиопеј
заже,али јенајвишебиоцењензбогсвојихсликацвећаи
птица.

Уметници иљубитељи уметности су развијали истанчану
перцепцију, надилазећи уобичајене границе виђењаи раз
умевања.Сензитивнаисаосећајнаперцепцијасматраласе
подједнаковажномизауметникаизаљубитељауметности.
Такваперцепција јеотваралапуткаоочараностиили„ду
ховнојрезонанци”–кинескитерминћијун(qiyun)–која
семогладогодититокомпосматрањапејзажа,илипредсли
компејзажа,којајеималамоћдапренесетурезонанцу,тиме
штојеуспеладазахватиправиукус(сјећиченћу–xиеqи
chенqu)пејзажа,тј.дапренесеосећањакојајеовајбудио.

Некисликарусунастојалидаизоштресвојеопажање,тако
штоби скициралипејзажпрепочетка акутелног сликања,
пабитакобележилинапапиру,илиусвомдуху,детаљеи
општекарактеристике„анатомије”датогпејзажа.

ТакосликарМиЈоурен(МiYоurеn,1074–1151),синпозна
тогсликараМиФуа(1051–1107),којијекористиоскицира
ње,пише:Свакипуткадсепењемистигнемдонекоглепог

2 Lin,C.(2006)TheArtofChinesePainting,Beijing:Interconpress,р.77.
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места,увекбихскицираоњеговистинскиукус,такошто
бихнаправиодугсвитакдасебезадовољим.3

ЛиЋенгсоу(LiChengsou–1150–1221)јеистицаооношто
ћебитиблискоевропскимпејзажистима,после16.в.:Они
који сликају пејзажеморају свуда да путују и дашироко
посматрајуисамотадаћезнатигдетребадаставеипо
кренучеткицу.4

Видимодасунекикинескисликарибилипретечеоријен
тацијекојасеуФранцускоју19.векузвала„pleinair”,јер
суодлазилиуприродудабисликалипејзаже.Такође,кине
скисликарусуутовреме(11–13.века)билисвеснидасе
изгледпејзажамења,узависностиодгодишњегдоба,доба
данаитд.(збогпроменесветлаиосталихутицаја),штоће
постати посебно важно за импресионизам. Другим речи
ма,кинескисликарибилисутадасвеснидасеистипејзаж,
илиистебиљкемењајусапроменомгодишњихдоба,пасу
итепроменепредстављалиусвојимделиманаупечатљив
начин.

Неки сликари су проводили пуно времена посматрајући
природу,причемусунекиправилискиценалицуместа,у
процесупосматрања,доксудругипунилисвојдухслика
маинастојалидаостваререзонанцусаприродом,какоби
каснијетомоглидарекреирајутокомсликања.

3 Bush,S.(1971)TheChineseLiterationPainting,HarvardUniversityPress,
p.69.

4 Bush,S.andShih,H.Y.ed.(1985)EarlyChineseTextsonPainting,Harvard
YenchingInstituteSeries,Vol.30,HarvardUniversityPress,p.163.

МаЛин,Ослушкивањеветрамеђуборовима,1246.(226x110цм.);
https://en.wikipedia.org/wiki/Ma_Lin_(painter)
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Доживљајиприказивањепејзажа

Знамо да је приказивање пејзажа као самосталног жанра
у европском сликарству започело са Албрехтом Дирером
(1471–1528),крајем15.века.УКинисеприказивањепејза
жапосебноразвилоизмеђу10и13.века,акаковидимо,по
некимсачуванимделима,започелојекрајем6.века,очему
намсведочислика„Пролећниизлет”(формата43x80цм.),
којујенасликаоЧанЦићиан(ZhanZiqian,живеокрајем6.и
почетком7.века).

Наовојранојслицивидимодајепејзажпредстављенпано
рамски,штоуКининазивамофигуративно–„рекеиплани
не”(shanshui).Касније(између10.и13.века)представљање
природе,тј.пејзажаћесеразвитиутрипосебнавида,или
плана:

1)Тотал(панорама),гдејепејзажпредстављенпанорамски,
што је уКининазиванофигуративно – „реке и планине“.
Пример је слика 1. –ЛиЧенг: Храммеђупланинама, из
960.године.

2)Средњиплан,самосаприродом,илиукључујућиичове
ка.Примерјеслика2.–МаЛин:Ослушкивањеветрамеђу
боровима,1246.година.

3)Гроплан,којисефокусираонаприказиванемалихделова
природе,каоштосутравке,цветови,илиинсекти,укључу
јућииафирмишућиињихкаоједнаковреднепредставља
ња.Примерјеслика3–ЋианСјуан:Ранајесен,око1290.
године.

Увезистим,савремениисторичарЛинЦикаже:Увреме
династије Сонг (10–13. века) пејзаж је доживео успон и
доминирао у кинеском сликарству.Сликари су пуно путо
валикрозшумеипланинегдесупроводилиданеунастоја
њудатачнорепродукујуприроднулепотуразличитихме
ста, годишњихдоба и врста климе на импресиван начин.
(...)ТокомСонгдинастије,панорамскипејзаж,којијезачео
ЂингХао(ЈингХао,живеооко870–930)...постаојевеома
популаран.5

Опажањеипрочишћењеутисака

Занимљивоједасуразличитиуметницидонекледругачи
јетумачилистваралаштво.Амогусеподелитиудвегрупе.

а)Једнисусматралидајеважноактивноопажање.

5 Lin,C.(2006)TheArtofChinesePainting,Beijing:ChinaIntercontinental
Press,p.87.
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б) Други су сматрали да је важније да се у духу сликара
спроведенекаврстадестилациједотадашњихсликаунетих
пређашњимопажањем.

Каопредставник ове друге групе, пејзажистаЛиЧенг (Li
Cheng–919–967)каже:

Тојепосталодеоњегасамог,кадјепостаосвестансамо
дестилатау свомдуху.Аонда га је једногданаинспири
саоактуалнипризорпланинаињеговасликајенастала(...)
Неочекивано,онјеинспирисандасликаондакаднемислио
томе...оноштоизрањаобликованојеуњеговомдухуиније
заснованонавизуелномопажању.6

Имајућиувидукасниједвојствоуевропскојуметности–тј.
двојствоимпресионизамекспресионизам–моглобисере
ћидаовдепостојеаналогијеизмеђутогдвојстваиовогоче
муговорекинескиаутори.Али,акобисмосенатомезадр
жалипревиделибисмопунозначењеовогдвојствакинеској
традицији.

Наиме,укинескојтрадицијисетомедодајеразликакојасе
јавила када су поред професионалних сликара од заната,
сликањемпочелидасебавеилитерате,тј.високообразова
никојимајесадасликањеикалиграфијабиливрстадуховне
потпореидоколице,нештошто јеживотудавалододатан
смисаоиомогућилодуховнукомуникацију,којајенадила
зилагенерацијеипролазностживота.Такође,онисупуно
писали о уметности (први текстови претходе Да Винчију
запарвекова)иподетаљимаиувидиманадмашајуњегове
текстове.

ИакозасликарелитератеуКини,нормалнасличностслике
ипредстављеногпризоранијебиланегирана,нитијеизгу
биласвојеместо,зањихједеломоралоданосии„духовну
резонанцу”.Тоостајесликаревидеал,којијетешкопостићи,
доксесматралодајеформалнусличностлакопостићи.Да
кле,важнојепостићискладанодносовихдвејукомпоненти.

У свом зборнику текстова кинеских литерата уметника,
Сузан Буш на основу њихових текстова даје резиме њи
ховихставова.7

1.Чинсликањатребадабудепаралелансастварањему
природи.

2.Облици требадаизронеприродно, безнапора, спон
тано.

6 Bush,S.(1971)нав.дело,стр.54.
7 Исто,стр.61.
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3.Уметник треба да има нешто у духу (дестилат, савр
шену представу, „савршен бамбус”), пре него почне да
слика.

4.Оннесмедазависиодзапамћенеформе,илиодсвојих
очију.

5. Његова креативност се црпи из оног што називају
тјанђи(tianji),тј.изспонтанеинспирације.

6.Његовдухморадабудепрочишћен.

7. Тадањегов дух може да оствари емпатију са својим
предметом

Небесаипланине

ГуоСји(GuoXi–око1020–1090)пружацеловиту„анатоми
ју”пејзажа.Увиђајућидасунебоиземљаинтерактивни,он
описујенебескепојаве,азатимсеспуштанапланине.Као
штосеДаВинчи(1452–1519)могаохвалитида јеурене
сансионједаноднајбољихпознавалацаанатомијељудског
тела,ГуоСјисемогаохвалитидајеуСонгпериодуонједан
однајбољиханатомапланине.Такоонкаже:

Облацииизмаглицеуправомпејзажумењајусетокомго
дишњихдоба.(...)Упролећенебојепуносветла,улетоје
блиставоплаво.Ујесенјејасно,аузимујетамно...

Велика планина доминира као поглавар над планинама у
околини...Предњастранапланинеимаједанизглед.Бочна

ЛиЧенг,Храммеђупланинама,око960.(112x56цм.);
http://www.chinaonlinemuseum.com/paintinglichengasolitary

temple.php;приступљено18.априла2018.
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странаимадругиизглед,азадњастранатакођедругачи
јиизглед.Свакиугаоимасвојепосебности.(...)Планинеу
пролећесублагозаводљивеиизгледакаодасесмеше.Лет
ње планине изгледају влажне у својим зеленим нијансама.
Јесењепланинесусјајнеичисте,оденутеуодећупунубо
ја.Зимскепланинесуутонулеумеланхолију,очитоуснуле.
(...)Планинаизјутраимадругачијиизгледодпланинеувече.
(...)Такоједнапланинаможедакомбинујепосебизначајне
аспектенеколикохиљадапланина.8

ФанКуан (FanKuan–960–1030) јесматраода јеприрода
правиучитељ.Онјепровеовећидеоживотаповучен,упла
нинамаШансји(Shanxi),јерјеволеопланинесевернеКине.
Његоваслика„Путницимеђупланинамаитоковима”(вели
чине200x70цм.нависокомсвитку)јењеговопознатодело
којејепосталоузордругимуметницима.Онјетоделоза
сниваонатаоистичкомначелустапањасаприродом.Посма
трајућислику,посматрачстичепредставуколикосуон/она
мали,упоређењусаприродом.

Дрвећеицвеће
1) ГуоСји такође говори о различитом дрвећу ињихо
вомпредстављању.Међуузвишенимдрвећемкојесеузди
жеусправно,постојиинеколикоискривљенихиквргавих
дрвета(...)Корењедрвећајеусађеноињихове„змајске
канџе”изгледајукаодахватају,иликваче.9

ОтомекакодасепредставидрвећеговорииДаВинчи:
Дрвећетребапредставититакодаонобуденаполана
светлу,анаполаусенци;алијебољенасликатиихкадје
сунцезастртооблацима, јер једрвећетадаосветљено
општимсветломнеба...10

2)СликецвећакојејерадиоЏаоЧанг(ZhaoChang–око
960–1020) биле су резултат његовог истрајног сликања
уживо. Он је честошетао између бокора цвећа, у рано
јутро,дабипосматрањубојеиприлагодиосвојупалету.
Истрајнопроучавањемујеомогућилодабољепредстави
лепотуцвећа,например,каонаслицигранејасмина.

Калуђер Хуа Гуанг (Hua Guang – активан између 1087. и
1093.године)биоје једаноднајбољихсликарашљивиног
цветаутомпериоду.Онјеписао:Старегранесукаозмаје

8 Bush, S. and Shih, H. Y. ed. (1985) Early Chinese Texts on Painting,
HarvardYenching Institute Series, Vol. 30, Harvard University Press,
рр.152153.

9 Исто,стр.177.
10DaVinci,L.(1883)TheLiteraryWorks(III),ed.andtransl.byRichter,J.P.,

London:SampsonLow,Marston,Searle&Rivingtonр.233.
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вирогови,младегранесукаоштаповизапецање...Гранчи
цесуправекаотетиве.Немојмладегранчицедапредста
вљашкаограневрбе, старије гранеличенабичеве,криве
гранчицесукаороговиодјелена.11

Птице
ВећпоменутицарХуицонг (1082–1135) запажао јенајфи
ниједетаљеуприроди.Усвомомиљеномвртујепроводио
пуносатииданапроучавајућиисликајућисвојереткептице
ицвеће.

Он је начинио  стотине слика за свој албум познат као
Хуанхоалбумпажљивогпосматрања, у коме јеприказао
ретке биље и егзотичне птице иживотиње са комента
римаоњиховомпореклуикарактеристикама,каоињима
инспирисанепесме.Представљанови,интензивниреализам
сафокусом.12

С друге стране, Хуицонг је био зачетник глобалне пасије
„посматрањаптица”којаћесеразвитикрајем19.векаина
Западу,уВеликојБританији,азатимпостатипопуларнаши
ромсвета.

КоднасјепасиониранипосматрачптицабиодокторРастко
Александров(умропредеветгодина).Његовакњигапосве
ћена тој пасији (Птице божја створења, Патријаршијска
штампарија,Београд,1993),садрживеликбројснимакапти
цаизразличитихделоваексЈугославије,којејеонначинио
на основу својих вишегодишњих путовања и посматрања
птица.

Бамбуси
Савет да сликар треба да „носи у грудима” предмет свог
сликања, потиче од Хуанг Тингђиана (Huang Tingjian –
1045–1105).Ако сликарносибамбус у својим грудимапре
негопочнесасликањем,ондаодстабљикедогранаонда
цвета;акојеусавршиобамбусусвојимгрудима,ондаћесе
четкицаитушусагласитисапредметомсликања.13

Некисубиливишереалистичниусаветовањусликарака
кодасликајуцвећеибамбусе.ТакоЛиЧенгсоу(LiCheng
sou–око1150–1225)дајеовесавете:Оникојисликајуцвеће
ибамбусеморајудасеобавестекодискуснихбаштована

11Siren,O. (1973)Chinese Painting (IVII), NewYork:HackerArt Books,
р.157.

12Fong,W. C. (1992)Beyond Representation: Chinese Painting and Calli
graphy,8th14thCentury,YaleUniversityPress,р.186.

13Bush,S.(1971)нав.дело,стр.47.
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и да посматрају од зоре до сутона, само ће тада виде
ти аспекте пупљења, цветања и увенућа, а да ништа не
пропусте.14

Инсекти
УметнициувремеСонгдинастијенисуизбегавалидасли
кајумала, безначајна бића.То је био јединствен распон у
историјисветскеуметности:дасепредставипејзажуње
говомтоталитету–оддалекихпанорамскихвидика,преко
средњегплана,доконачноггроплана,кадјесликањеобу
хваталоиинсектеитравчице.Такосефокускретаоодто
талногпогледанавеликипејзаж,прекосредњегплана,да
би коначно укључио крупни план (гроплан), са птицама,
гранчицамаиинсектима.Једнаоднајбољихсачуванихсли
каинсеката–„Ранајесен”којујенасликаоЋианСјуан(Qian
Xuan–1235–1301),спадаупериоддинастијеЈуан(настала
јеоко1290)иналазисеупросторуИнститутауметностиу
Детроиту.

Различите врстекомуникације саприродомбиле субитне
зауметникеуКиниинаЗападу,уразличитимпериодима.

НекисликариуКинисукомбиновалипосматрањекаопола
знутачку,саидентификацијомкаоврхунцем.Кадсусликара
ЦенгЈунчаоа(ZengYunchao),којијебиовештусликању
инсеката,питалиоњеговомметоду,онјерекао:Кадсамбио
младјасамловиоинсекте,држаоихукошуипосматрао
неуморно,данимаиноћима.Аонда,бојећиседа јењихов
духтакокрњи,одлазиобихдаихпосматрамнатравњаци
маитакосамнајпресхватиоњиховуприроду.Кадпочнем
дасликам,незнамдалисамјаинсект,илијеинсектја.15

Ово искуство свејединства, подсећа нас на нека слична
искуства других људи који су развили такву способност
опажањаприроде.ТакокалуђерчанбудизмаЈуанву(Yuan
wu – 1065–1135), каже: Једна честица прашине се дигла,

14Bush,S.andHsioYen,S.(ed.)(1985)нав.дело,стр.163.
15Bush,S.(1971)нав.дело,стр.64.

ЋианСјуан,Ранајесен,око1290.(26x120цм.);
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Qian_Xuan__Early_Autumn.jpg;

приступљено18.априла2018.
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целавеликаземљауњојпочива.Једанцветсерасцветаои
универзумсеподижесањим.

Сличанставималисусликарикојисухтелидапокажудасе
цеосветприродеможесадржаватиуслициједнептице,цве
та,рибе,илиинсекта.Тоозначаваидиом„виђењевеликогу
малом”–тј.отеловљењедухаприродеуједномпредмету.16

Различите врстекомуникације саприродомбиле субитне
зауметникеуКиниинаЗападу,уразличитимпериодима.

Мртваприрода
Каопосебанжанр,мртваприродасејављаузападномсли
карствуу16.веку,иакосенекипримери,алисамоускло
пувећихликовнихцелина,могунаћииугрчкоримскоји
средњевековнојуметности.

16Zhang,A.(2002)AHistoryofChinesePainting,Beijing:ForeignLanguages
Press,р.6.

Јиђиен,Планинскоселоумагли,13.век;
http://nickhedges.blogspot.rs/2014/08/chineselandscapepainting.

html;приступљено18.априла2018.

Анонимниаутор,Јесењедиње(око11.века);
преузетоизкњигеPearlsoftheMiddleKingdom(1989),Taipei,

Taiwan,NationalPalaceMuseum,str.101.
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Укинескомсликарствусеод11.векајавља(различитоаран
жирано)ионоштоћесеузападнојуметностизвати„мртва
природа”(рецимоплодови,гранчице,илишкољкеирачићи,
издвојениизживеприроде,односноживотнесредине).

Издвојићемодваранапримера.Наслицианонимногауто
раиз11.века,су јесењедињепредстављенеделомкаода
сууприроди,аделомкаоиздвојенеизамбијента,јернема
позадине.На другој слици, анонимног аутора из 13. века,
представљенесуразличитешкољке,груписаненалисту,а
натрећој,сликарМући(Muqi,13.в.)јенасликао6шљива.

Хоризонталнисвитак–претечавидеа
Пејзажнахоризонталномсвитку(безобзиракојегјетипапо
типуамбијента)уводио јеинештоспецифичноуликовну
уметности,штоћебитипознатомногокаснијесајављањем
филма.Тојевременскадимензија.Наиме,онјепоформату
биотакоширок(рецимопо4,5,9или12м.)дасенијени
постављаона зид, него је стајао смотан.Добарпример је
сликаСјаКуеија(1190–1230):Чистпогледнадалекерекеи
планине(висине46цм.,аширока8,9м.)

Овајтиппејзажајеприказиванпанорамски–насвиткукоји
јебиоширок,пасеразвијаоиумотаваопоширинииније
посматранцеоодједном,негосукцесивно,уделовима,тако
штобисе једанкрајсвиткаодмотаваоуширинирукупо
сматрача,адругизамотавао,сдеснаналево.То једавало
учинаксличанфилмској/видеопројекцији,гдесе„визуелна
прича”излажеуследу.

На кинескимпејзажима некад је поглед у даљину „затво
рен”илиограниченмаглом,укојојсесасвимгубеобриси
пејзажа.Некиауторисусматралидајепредставабескраја
на кинеским пејзажима постигнута жртвовањем видљиве
опипљивостипростора, тј.управоовимутапањемпејзажа
умаглу.

СјаКуеи(око1190–1230),Чистпогледнадалекерекеипланине
(46х890цм.–овдерепродукованашестинаукупнеширине);
https://en.wikipedia.org/wiki/Xia_Gui;приступљено18.априла

2018.
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У том случају магла се могла тумачити као симбол тао
истичког ништавила (хсü), или будистичке испразности
(к’унг–скт.шуњата),сакојимасеиначечестоповезивала
представаопразномпростору.

Такванамеранијеискључена,мадабисе„нестајањеума
гли”моглотумачитиикаоизраз„реализма”кинескогсли
карства,јеруједномделуКинетипејзажиодговарајуствар
нимпризорима,тј.нисурезултатсимболизације.Уодређе
нимподручјимаКине,маглајечестодеореалногпејзажа,а
удаљениделовипејзажасе,поправилу,губеумагли.

Сликаизједногпотеза
Укинескојтрадицијипостепеносеизоштравао једансли
карски идеал – савршена слика, која је настала спонтано
(tzujan),лакоинеспутано(ip’in),„изједногпотеза”(ihua)
–каоштодуваветарикаоштосеваљајуталаси.17

Можда се почетни доприносможе везати замајстораШи
Кеа(ShiKe,из10.века)ињеговусликуЗенкалуђерХеике
размишља.

УтомдухусурадилииЛиангКаииМући(у13.века).УЛи
анговимпотезимавидљивајежустринакојомсуизведени,
доксуМућијевешљивенекиауторипоредилисаСезаном.

КодЈиђиена(Yujian–око1250–1300),наслициПланинско
селоумагли,несамодапотезнијевишескривениневи
дљив,негосенамерноистиче,слободаниспонтан–некад

17Siren,O. (1973)Chinese Painting (IVII),NewYork:HackerArtBooks,
р.133.

ЧуТа(1625–1705)Водомарнастабљицилотоса;
http://www.sohu.com/a/205192529_660434;

приступљено18.априла2018.
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са жестином и силовитошћу. Овај сликар би се са овом
сликоммогаосматратиизачетникомапстрактнеуметности.

Једанпотез јеметафораонелакоћеисавршенствакојису
били трајниидеал кинеских сликара одређеног типа, који
сунаглашавалиидеалприродностииспонтаности,преузет
одтаоизмаиразвијенуконтекстубудизма.„Једанпотез”је
метафораизасавршеноуметничкоделоизасавршеноиз
веденурадњубилокојеврсте.Тосавршенствоизвођењаје
посталосамопосебиидеал–естетичкиипраксеолошки.

Један од каснијих сликаратеоретичара, Шитао (Shitao –
1642–1707), уздиже концепт слике „из једног потеза” до
идеализације. Његове опаске делују и као парафраза Лао
Цеових опаски о моралу (који даје предност природној
једноставностиуодносунанормативнуетику).

Удалекојстарининебешеметода–тадасејошнијерас
палаприроднаједноставност.Кадјеједномдезинтегриса
наприроднаједноставност,успостављенасуправила(фа).
На чему се заснивала једноставност? На обједињујућем
једномпотезу(ихуа).Тојеизворсвегаштопостоји,извор
безбројфеномена. (...) Успостављање овогметода једног
потезазначирађањеметодакојинијеметод,апрожима
свеметоде.Натајначинсликаизједногпотезаукључује
све,простиресеизнадподручјапојавног,аодбезбројдела
рађенихтушеми четкицомнеманиједног чији почетаки
крајнисууњему.18

Шитаојеузвраћаоназамеркеоколине,пајеговорио:Увек
самоноштосам...Брадаиобрвестарихмајсторанемогу
даизрастунамомлицу.19

Оригиналност
Иначе, о односу новина и традиције у Кини су говорили
различитиаутори,многопреШитаоа,тј.јошод6.века.

СјаоЦусјан(XiaoZuxian,489537)јеписаода„безновинеи
променачовекнеможедапостанезначајнафигураусвојој
генерацији”.20

С друге стране, традиционалисти дају супротан савет.
Они сматрају да се нови подстицаји могу наћи враћањем
класичнимузорима.

Какосекинескосликарствоисторијскиразвијало,традици
ја јеподстицала,алиипритискалауметнике. Од15.века

18Исто,стр.171.
19Вилетс,В.(1974)УметностКине,Београд,Народнакњига,стр.306.
20Fong,W.C.(1984)ImagesoftheMind,PrincetonUn.Pr.,р.7.
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надаље,запојединеуметникеважанизазовбиоједауспо
ставевластитиидентитетуодносунамоћнутрадицију.

СјуВеи(XuWei,1521–1593)јебиосликар,песникидрам
скиписац,познатпосвојојуметничкојизражајности.Онје
биоиноватор,којијеинспирисаомногекаснијеуметникеу
сликарствуикњижевности.

Једанодоригиналнихуметника је биоиКунгСјен (Gung
Xien,1620–1689)којијеживеоуколибиизванграда.Опи
сивалисугакаоексцентрика,којисетешкослагаосдру
гимљудима.Онједаоједнуоднајоригиналнихдефиниција
оригиналности.Забележеноједајерекао:Никоминијебио
узор,никоменећубитиузор.21

Некисупоначинуживотаидушевнимстањимабилислич
нипојединимуметнициманаЗападу–каоштојебиоВан
Гог,иликасније,ЏексонПолок.Једанодњих(ЧуТа)јебио
претечаПолока,поначинусликања.

ЧуТа(ZhuDa,1625–1705)јерадиоснажнимапотезимату
шем.Onјеукаснијимгодинамабиопоремећенипроводио
једане,чассесмејући,часплачући.„Једногданајенасво
јимвратимаисписаокарактерyа(нем)иодтаданијевише
нисакимговорио”.22

Београдскашколакинескогсликарства

Кинески сликар Чен Лифан (рођен 1961. уШангају), до
шаојеуБеоград1992.изДизелдорфа,гдејебионастуди
јама сликарства,ипокренуо је курс, окупивши (при тада
шњемКлубуДалекогистока)полазникекојисужелелида
савладају основе традиционалног кинеског сликарства и
калиграфије.

Напочетку,аикасније, ту јебилоионихкојисувећпо
знавали неке технике ликовног израза, или похађали неке
сликарскешколе,аионихкојисубилиаматери.Заједничко
имјебилодаволесликарство,посебнокинеско.Курсјепре
растаоушколу,којајеупериоду1993–1999,биланаразли
читимместимауБеограду(Народниуниверзитет„Божидар
Аџија”,Коларац),азатимсе1999.ЧенвратиоуШангај.

Школајенаставиладарадијошнековремепосле1999.,оку
пљајућиједанбројдотадашњихиновихполазника.Имали
сувећибројизложби(уБеоградуидругимградовимаСрби
је)упериоду1994–2004.година.

21Cahill,J.(1977)ChinesePainting,Geneva:Skira,р.172.
22Scharfstein,B.A.(1988)OfBirds,BeastsandOtherArtists,NewYork:Un.

Pr.,р.104.
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ESTHETICSOFTHECLASSICALCHINESEPAINTING

Abstract

Overaperiodofonethousandyears(7th17thc.),agreatnumberof
worksofaverybroadspectruminstyle,themes,genreandaesthetics
were created in theChinesefine arts. A special creativeperiodwas
between the 10th and the 13th century, which also produced a great
number of written works, in which the authors developed their
aesthetics,explaininghowtheyunderstandartandcreativity,especially
inrelationtopainting.Inthiswork,wefocusoncreativityrelatedto
paintingandonpainting theoriesandaesthetics.Someof these texts
areclosetothetextsonpaintingwrittenbyLeonardodaVinci(round
theyear1500),except theChinese textsweremostlywrittenseveral

centuriesbeforehistime.

Key words: aesthetics and fine arts, explaining and reviewing the
meaningofart


