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ζωγραφική για τη φύση

Σκέφτομαι ότι πολύ ασχολούμαστε με τον 
δυτικό λεγόμενο πολιτισμό, στον οποίο ανή-
κει και ο δικός μας, ο ελληνικός, και ελάχιστα, 
έως καθόλου, με άλλους, όπως των λαών της 
ανατολής, της Ασίας, πολιτισμούς που σε 
πολλούς παραμένουν άγνωστοι.

Ο κινέζικος πολιτισμός είναι από τους πιο 
παλιούς και πιο γόνιμους. Η κινέζικη ποίηση 
διακρίνεται για τον λεπταίσθητο χαρακτήρα 
της, που τη συνδέει με τη λεπτότητα της κι-
νέζικης ζωγραφικής. Η παράδοση αναφέρει 
ότι τα πρώτα ποιητικά κείμενα ανάγονται σε 
2000 χρόνια π.Χ. με αδιάλειπτη τη συνέχεια 
ποιητικής παραγωγής μέχρι σήμερα. 

«Η κινέζικη ποίηση είναι προπαντός αγρο-
τική και γνήσια φυσιολατρική, για το λόγο 
πώς, μέσα στους αιώνες, έτσι ήταν η κινέζι-
κη ζωή. Αυτό οδήγησε και σε ένα άλλο λει-
τουργικό δεδομένο, πως η ποίηση ήταν στην 
Κίνα ένα κοινωνικό αγαθό που μοιράζονταν 
όλοι, άρχοντες και λαός – μόλο που, φυσικά 
υπήρχαν και λόγιοι και κλιμακωνόταν το εν-
διαφέρον για την πρόσληψη της ποίησης…» 
(Σωκράτης Λ. Σκαρτσής, Ανθολογία κινέζικης ποί-
ησης, ιδιωτική έκδοση).

Η φύση, λοιπόν, είναι μία από τις θεμελιώ-
δεις θεματικές που συναντούμε στην κινεζική 
τέχνη και υπήρξε μεγάλη πηγή έμπνευσης για 
τους καλλιτέχνες της χώρας, από τις αρχές 
του κινεζικού πολιτισμού. Τα λουλούδια και 
τα πουλιά είναι κυρίαρχα θέματα, καθώς οι 
Κινέζοι έτρεφαν ανέκαθεν βαθιά αγάπη για 
αυτά. Ο σεβασμός και τα ευγενή αυτά αισθή-
ματα προς τη φύση, που συναντούμε στην 
κινεζική τέχνη, ήταν μία επιρροή των θρη-
σκειών που επικρατούσαν στη χώρα, αφού 
όλες (κομφουκιανισμός, ταοϊσμός,  βουδισμός) 
ενθάρρυναν την αγάπη για τη φύση, ενώ πολ-
λές από τις ιδέες που δίδασκαν περιστρέφο-
νταν γύρω από την κοινή ιδέα ότι οι άνθρω-
ποι πρέπει να συναποτελούν ένα με τη φύση.

Κατά την διάρκεια της δυναστείας των 
T’ang, η ποίηση ήταν τόσο σημαντική, που η 
δημιουργία της ήταν μέρος των εξετάσεων 
για να γίνει κάποιος δημόσιος υπάλληλος και 
να εργαστεί για την κυβέρνηση.

Στη ζωγραφική, που συχνά αντλούσε τα θέ-
ματα της από την ποίηση, μπορούσε κανείς 
να εντοπίσει ποιήματα ή γνωμικά με καλλι-
γραφία, την οποία εξασκούσαν για χρόνια, 
μέχρι να μάθουν να γράφουν τέλεια και με 
στυλ. Ποίηση, ζωγραφική και καλλιγραφία 
αποτελούσαν παραδοσιακά στενά δεμένες 
έννοιες και δραστηριότητες.

Ζω μόνος μου στην ελευθερία
Τα άνθη τής κάσια* έπεσαν.
Όλη η νύχτα περνάει γαλήνια...
Τα ανοιξιάτικα βουνά είναι άδεια.
Αλλά ένα πουλί στα βουνά για μια στιγμή

Φοβισμένο, ανερχόμενο, το φεγγάρι:
Και το τραγούδι της την άνοιξη
Ακούστηκε από το ρέμα στη μέση της 
νύχτας.
(* κάσια= κινέζικη κανέλλα)
[Wang Wei] 

Iτιά
Ξυπνάει η άνοιξη, πόσα φύλλα!
Θροΐζει η πηγή, πόσα κλαδιά.
Ξέρει αυτούς τους παλμούς του πόνου;
Καιρός δεν ήταν που να μη χορεύει.
Εύχυμες ιτιές με την ορμή τους κρύψαν 
λευκή
πεταλούδα,
κληματίδες χαλαρά κρεμασμένες, γυμνός 
κίτρινος
συκοφάγος.
Παντοδύναμη ομορφιά, τέλεια ολόκληρη,
ποιος θα χαιρόταν μονάχα τα φρύδια των 
ματιών της;
[Λι Σαν-γιν] 

Ένας περίπατος στην εξοχή
Οι πεταλούδες που αγαπούν τα λουλούδια 
δε θα
φύγουν ως το τέλος.
Οι γλάροι που συναντούν τ’ ανοιξιάτικα 
νερά το
βρίσκουν πολύ βαρύ να πετάξουν και να 
φύγουν.
Ένας άνθρωπος στην εξοχή, δεν κρατάω 
κατεύθυνση
στην καρδιά μου·
σύντροφος των πεταλούδων, ακόλουθος 
των γλάρων,
ούτ’ εγώ θα πάω σπίτι.
[Τ’ανγκ Γιεν-τσ’ιέν]

Τόνος: «καθαρή γαλήνια μουσική»
Έφυγε η μισή άνοιξη απ’ τη στιγμή του 
χωρισμού μας,
όλα φέρνουν μπροστά στα μάτια μου πόνο 
που σχίζει
την καρδιά.
Τα λουλούδια της δαμασκηνιάς πέφτουν 
κάτω απ’ τα
σκαλοπάτια σα στροβιλιστό χιόνι·
μόλις τα σαρώσω, πάλι με σκεπάζουν.
Οι κραυγές των αγριόπαπιων δε φέρνουν 
λέξη·
ο δρόμος είναι τόσο μακρύς, που τα όνειρά 
μου δε
μπορούν να φτάσουν στην πατρίδα.
Ο πόνος του χωρισμού είναι σαν το νέο 
χορτάρι του
καιρού της άνοιξης:
όσο μακριά αν περιπλανηθείς, θα το βρεις 
να
μεγαλώνει ακόμη.
[Λι Γιου]


