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Itämainen taide

Kuloja.

Itämaiden taiteesta puhuttaessa 
tulee etupäässä huomioonotetta
vaksi Kiinan, Japanin ja Intian tai
de. Minkä maan taide on vanhin, 
sitä on vaikea sanoa, eikä ole tär
keästä merkityksestäkään. Itä
mainen taide on jokatapauksessa 
vanhaa, tiettävästi sitä on ilmaan
tunut jo useita satoja vuosia en
nen ajanlaskumme alkua.

Mutta vaikka itämainen taide on 
tavattoman vanhaa, niin kuitenkin, 
aina nykypäiviin saakka, on se py
synyt jokseenkin muuttumattoma
na. Se on säilyttänyt pääpiirteis
sään samat yksinkertaiset viivat, 
saman tekotavan j. n. e. Ainoas
taan väreissä du huomattavampaa 
m uutosta tapahtunut. Länsimai
seen taiteeseen verrattuna on se 
tc-kniikkansa. väri käyttely n. y. m. 
puolesta paljon jälessä. Syntyy 
kysymys, mistä tämä takapajui
suus johtuu, vaikka se ainakin ikän
sä puolesta voittaa länsimaisen tai
teen.
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Vastauksen antaa materialistinen 
historiankäsitys. Sehän toteaa 
että taloudellinen kehitys on kai
ken yhteiskunnallisen kehityksen 
vaikutin, että se viime kädessä 
määrää kaiken henkisen elämän 

muutokset. Itämaiden taloudelli
nen kehitys on suunnattomasti ja
lossa länsimaisesta. Mehän tie
dämme, että esim. Kiina on ollut 
tarkasti eristettynä muista maista, 
sen taloudellinen elämä ei ole saa

kaan ole kehittynyt. Taiteen suu
riin [jana kiiholtinieiia on ollut mel
kein yksinomaan uskonto. Ja  me 
huomaamillekin, että uskontojen 
muuttuessa itämailla, buddalaisuu- 
den vallatessa Kiinan, taide saa 
hieman uusia muotoja. Se alkaa 
palvella uskonnollisia viettejä. Ja 
panin taide taasen on saanut vai
kutteita maan poliittisten suhteiden 
muutoksista. Jonkinverran myös 
Kiinan taiteesta. Intian taide ei
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nut vaikutteita muista maisia ja 
että se aivan viime aikoihin saak
ka on kulkenut samaa yksitoik
koista lainaan. Teollisuus on ollut 
käsiteollisuutta, l^auppa vähäpä
töistä, maanviljelys pienviljelystä 
j. u. e. Sensijaan länsimaissa on 
taloudellinen elämä kulkenut jätti
isi sas keli n eteenpäin. Se on mur
tanut vanhat käsitteet, on luonut 
uusia henkisia pyrintöjä, johtanut 
taiteenkin uusille urille.

Itämaiden taloudellisen elämän 
seistessä lamaannuksissa, ei taide-

ole missään suoranaisessa suhtees
sa Kiinan ja Japanin taiteeseen, 
mutta sen vaikutusta huomaa jos
sain määrin näiden maiden taitees
sa, johtuen se siitä, että intialainen 
buddhan uskonto vei vaikutteita 
mukanaan, levitessään näihin mai
hin.

Kun Egyptissä varhaisimpina ai
koina rakennustaide ilmeni jätti
läismäisten pyramiidien rakentami
sessa, niin Kiinassa kohoaa se 
mahtavan “ Kiinan muurin’’ raken
tamiseen. “ Kiinan muuri” on maa-
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ilman jättiläismäisin rakenne. Se 
suojaa Kiinaa 2 450 kilometrin laa
juudelta maan pohjoisrajalla. Var
muutta ei ole koska tätä muuria
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alettiin rakentaa. Tutkimukset 
osuttavat, että sen nykyiset jään
nökset ovat kotoisin noin 14-vuosi
sadalta. Sitä on moneen kertaan 
rakennettu, Pekingin kohdalla 
kolmeen kertaan päällekkäin. Sen 
korkeus 011 11  metriä, paksuus 7,5 
metriä.

Nyt taide alkaa muuttua länsi
maisen tuotantotavan alkaessa yhä 
syvemmin tunkeutua Kiinaan ja Ja 
paniin, saaden samalla myös run
saasti länsimaisia vivahduksia. Se 
muuttuu yltä enemmän kiireelli
seksi, hermostuneisuutta osottavak- 
si, mar k k i nat uotte: sek si.

Tämän kirjot uksen yhteydessä 
olevat kuvat ovat kuuluisaksi tul
leita japanilaisia puupiirroksia. Tä
mä taidetyyli alkoi vallata Japanin, 
kun siellä pääsi porvaristo taval
laan valtaan. Tämä tyyli on nyt 
katoamaisillaan, eikä mitään var
sinaista, yleistä uutta tyyliä liene 
vielä syntynyt. Se odottaa maan 
taloudellisen elämän nousua nykyi
sistä synnytystuskistaan.
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