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Museokeskus Vapriikista Tampereella on tullut Suomen johtava
kulttuurihistoriallisten vierailunäyttelyiden järjestäjä. Itäaasialaisia kulttuureja on Vapriikki esitellyt ansiokkaasti aikaisemmin esimerkiksi vuonna 2007 Han-dynastian aikaa Jadeprinsessa-näyttelyllä, 2008 Muuttuva Tiibet -näyttelyllä ja 2013 Terra-

KIELLETTY KAUPUNKI AUKESI TAMPEREELLA

kotta-armeija ja Kiinan keisarien aarteet -näyttelyllä. Tänä vuonna on vuorossa Kielletty kaupunki
– elämää Kiinan keisarien hovissa -näyttely, joka painopiste on Qing-dynastian kukoistuskauden
kolmen keisarin Kangxin (hallitsi 1662−1722), Yongzhengin (h. 1723−1735) ja Qianlongin (h.
1736−1795) aikakausi Kiinan keisarien hallintopalatsissa Kielletyssä kaupungissa. Näyttely ja sen
yhteyteen tuotettu julkaisu kertovat laajemminkin elämästä keisaripalatsissa.
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K

ielletty kaupunki (紫禁城,
zijincheng) on noin 72 hehtaarin suuruinen muurin ja
vallihaudan eristämä hallintopalatsialue Pekingin sydämessä. Sitä
pidetään suurimpana kokonaisena
säilyneenä hallintopalatsialueena
maailmassa ja se kuuluu Unescon
maailmanperintöluetteloon. Mingdynastian kolmas keisari Yongle
(h. 1403−1424) määräsi käynnistettäväksi noin 14 vuotta, vuodesta 1406 vuoteen 1420, kestäneet
rakennustyöt hallintopalatsialueen
rakentamiseksi Pekingiin. Arviolta
200.000 rakentajaa oli määrätty rakennustöihin.
Kielletyn kaupungin esikuvana toimi Ming-dynastian hallintopalatsi Nankingissa ja ”Taivaan
pojan” asumuksen rakentamisessa
huomioon otettiin tietysti myös
kaikki keisaripalatsin sijaintiin ja
asemakaavaan liittyneet kokemukset ja uskomukset aina Zhou-dynastian ajoista lähtien. Vuonna 1421
tapahtui suuri muutto-operaatio,
kun keisarillinen hovi ja koko hallintokoneisto siirtyivät aikaisemmasta pääkaupungista Nankingista

Pekingiin. Muuton taustalla olivat
poliittis-taloudelliset ja sotilaalliset
syyt. Valtakunnan hallinnon painopistettä haluttiin siirtää EteläKiinasta pohjoiseen.
Kielletystä kaupungista Kiinan
keisarikuntaa johdettiin vuodesta
1421 aina vuoden 1911 loppuun,
jolloin keisarivalta Kiinassa julistettiin päättyneeksi. Kiinan tasavalta
perustettiin 1. päivänä tammikuuta
1912 korvaamaan Qing-dynastia
ja keisarivalta. Noiden lähes 500
vuoden aikana Kiinaa hallitsi Pekingin Kielletystä kaupungista
käsin yhteensä 24 keisaria, joista
14 tosiasiallisesti hallinnutta keisaria Ming-dynastian ja 10 keisaria
Qing-dynastian johdossa.

Näyttely
Museokeskus Vapriikissa 21.4.−1.10.
2017 esillä oleva Kielletty kaupunki
− elämää keisarien hovissa -näyttely
esittelee nimensä mukaisesti niin
palatsialueen kokonaisuutta kuin
esineitä jokapäiväisestä elämästä
keisareiden hovissa. Näyttely on
pystytetty Kielletyn kaupungin
rakennetta mukaillen etenemään

Nankingin museossa on esillä pienoismalli Nankingiin Ming-dynastian alussa
rakennetusta ja sittemmin raunioituneesta keisaripalatsista. Palatsialue näyttää
yllättävän samanlaiselta Pekingin Kielletyn kaupungin kanssa.

julkisesta yksityiseen. Ensimmäinen näkymä näyttelyssä on Xu
Yangin lähes kuuden neliömetrin
suuruinen, hyvin yksityiskohtainen
pystyrullamaalaus Kielletystä kaupungista lintuperspektiivistä katsottuna. Maalaus on tehty vuonna
1767 keisari Qianlongin runon
Pääkaupunki uudenvuoden aikaan
mukaan.
Toinen näkymä paljastaa Kielletyn kaupungin ytimen: keisarin
valtaistuimen ja sitä valtaistuinsalissa ympäröineiden esineiden
muodossa. Valtaistuin on näyttelytilassa asetettu kompassin avulla
pohjois-eteläsuuntaan niin, että
valtaistuimella istuessaan keisari
katsoisi suoraan etelään. Keisaripalatsin suunnittelussa fengshuisääntöjä noudatettiin tarkasti ja siitä muistutuksena on näyttelytilan
lattialle heijastettu Pohjantähti ja
sitä kiertämään tähtitaivas. Kiinalaisethan pitivät Kiinaa ”Keskustan
valtakuntana” ja keisaria ”Taivaan
poikana”, joka ainoana henkilönä
maan päällä pystyi välittämään
Taivaan tahdon ihmiskunnalle.
Keisaripalatsi oli kiinalaisen ajattelun mukaan maan napa samalla tavalla kuin Pohjantähti näytti olevan
taivaan napa, jota muu tähtitaivas
kiersi.

Näyttelyn osat
Esineet on näyttelyssä jaoteltu
kymmeneen ryhmään: 1. Kielletty
kaupunki ja valtaistuin, 2. Hallinto, 3. Sotavoimat, 4. Rituaalit ja
seremoniat, 5. Uskonto, 6. Pöydän
antimet, 7. Kansainväliset yhteydet,
Oikealla: keisarillinen seremoniahaarniska ja -kypärä. Keisari ja korkeimmat virkamiehet osallistuivat usein paraateihin ja sotaharjoituksiin, taistelunäytöksiin sekä varusteiden ja sotilastaitojen tasrkastustilaisuuksiin.
Tällaisiin tilaisuuksiin keisari osallistui seremoniahaarniskaan ja
-kypärään pukeutuneena.
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Näyttely on aseteltu väljästi näyttelytilaam ja esineitä pääsee katsomaan läheltä kaikista suunnista. Yllä lattiaan heijastettu
symbolinen Pohjantähti. Kaikki kuvat Näyttelykeskus Vapriikki/Reetta Tervakangas.
8. Kulttuuriharrastukset ja vapaaaika, 9. Kokoelmat ja keräily sekä
10. Naiset ja perhe.

Ensimmäistä kertaa
Näyttelyesineitä Kielletty kaupunki
-näyttelyssä on yhteensä 121 kappaletta ja ne ovat nyt Tampereella
ensimmäistä kertaa esillä Pohjoismaissa. Museokeskus Vapriikin tapaan näyttely on pantu esille ja valaistu erittäin kauniisti ja parhaalla
museotekniikalla. Näyttelyvitriinien ympäri voi kävellä ja nähdä
esineet joka puolelta yksityiskohtaisesti − paremmin kuin niihin voisi
tutustua Palatsimuseossa Pekingissä. Näyttelytilaa laajentavat valtavat
värikuvat Kielletystä kaupungista
näyttelytilan seinillä olevissa useissa
valokaapeissa, joissa on tasaisen va-
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laistuksen aikaansaamiseksi käytetty uusinta suomalaista led-tekniikkaa. Yleisön selattavana näyttöruudulta on myös suomalaissyntyisen,
mutta Ruotsissa elämäntyönsä taidehistorijoitsijana tehneen Osvald
Sirénin 1920-luvulla erikoisluvalla
Kielletystä kaupungista ottamat
mustavalkoiset valokuvat.

Oivallinen julkaisu
Eikä tässä vielä kaikki. Erinomaisen käytäntönsä mukaisesti on
Museokeskus Vapriikki valmistanut näyttelyyn korkeatasoisen,
kaksisataaviisikymmentäsivuisen
julkaisun. Sen ovat toimittaneet
näyttelyn tieteellinen asiantuntija,
British Museumin Aasian osastolla
työskennellyt Mary Ginsberg, ja
Museokeskus Vapriikin näyttely-

päällikkö Marjo-Riitta Saloniemi.
Kirjaa myydään näyttelyssä 38 €:n
hintaan.
Julkaisu sisältää seikkaperäisen
esineluettelon värikuvineen sekä
erinomaisen valikoiman parhaiden
kansainvälisten asiantuntijoiden artikkeleita muun muassa Kielletystä
kaupungista, keisarivallasta Kiinassa, naisen asemasta Kiinan keisarikunnassa, elämästä keisaripalatsissa, kiinalaisesta symboliikasta ja
jadesta. Niitä täydentävät vielä useat tietoiskut kiinalaisen kulttuurin
erikoispiirteistä.
Onnittelen Museokeskus Vapriikkia jälleen erinomaisesta työstä
ja suosittelen lämpimästi näyttelyyn tutustumista ja näyttelyjulkaisun ostamista.
Veli Rosenberg
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Hyvälaatuinen turistikarttakin näyttää Kielletyn kaupungin poikkeavan pohjois-eteläsuunnasta 2,2 astetta länteen.

MUTTA MIKSI KIELLETTY KAUPUNKI ON VINOSSA?
Pekingin keisarillinen palatsikompleksi, Purppurainen kielletty kaupunki, muodostaa kaupungin
keskustaan etelä-pohjois-suuntaisen suorakaiteen. Se ei kuitenkaan osoita tarkkaan pohjoiseen,
vaan on runsaat kaksi astetta vinossa länteen päin. Syy ei ole rakentajien taitamattomuudessa.
Vinous on tahallista, mutta mikä on sen tarkoitus?

K

iinalaiset palatsit on rakennettu perinteisesti siten, että
palatsin valtias on istunut valtaistuimellaan katsoen etelään. Hänen
valtaistuimensa on toisin sanoen
sijainnut palatsin pohjoispäädyssä,
ja palatsiin on tultu sisään eteläpäädystä. Yksi hallitsijasta käytetyistä
ilmauksista oli ”hän, joka katsoo
etelään”. Myös Kielletty kaupunki
ja sen monet palatsirakennukset on
rakennettu saman kaavan mukaisesti. Kielletyn kaupungin sisäkkäiset palatsit noudattavat myös vanhaa periaatetta, jonka mukaan palatsin etuosa eli eteläpää oli julkista,
virka-asioiden hoitoon tarkoitettua
tilaa, ja takaosa eli pohjoispää oli
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yksityistä tilaa. Tämä kaikki korostaa pohjoisen merkitystä palatsin
pääilmasuuntana.
Kiinalaisissa
tähtikartoissa
pohjoisen taivaannavan ympärillä sijaitsee kaksi kaarenmuotoista
asterismia, joiden ympäröimä alue
tunnetaan Purppuraisena kiellettynä kehänä. Ei tiedetä, miksi väri
purppura yhdistettiin taivaannapaan, mutta on ilmeistä, että ”kiellettyä kehää” pidettiin muinaisessa
Kiinassa taivaallisena hallitsijan
palatsina. Keisari, jonka katsottiin
saaneen valtuutuksensa valtaistuimeensa Taivaalta, yli-inhimilliseltä,
persoonattomalta mutta ihmisten
maailmaan vaikuttavalta voimalta,

tunnettiin Taivaan poikana. Niinpä hänen palatsinsa oli taivaallisen,
purppuraisen kielletyn kehän vastine maan päällä.

Hallitsija kuin Pohjantähti

Mestari Kong (Kungfutse) sanoi:
”Ken hallitsee hyveeseen perustuen, on kuin Pohjantähti. Se pysyy
paikoillaan muiden tähtien kumartaessa sitä kohti”. Tähtien näennäinen sijainti taivaanpallolla muuttuu
hitaasti, mutta vuosisadoissa muutokset ovat tuntuvia. Mestari Kongin aikaan kirkkaista tähdistä lähinnä pohjoista taivaannapaa sijaitsi Pienen karhun tähdistön Kochab,
joka tunnetaan Kiinassa Taivaalli-

Taivaallinen keisari Otava vaunuinaan. Hautareliefi Han-kaudelta.
sen keisarin tähtenä. Se lienee ollut hänen aikanaan ”Pohjantähti”.
Pohjoisesta napatähdestä käytettiin myös nimitystä, joka tarkoitti
”purppuraista terassia”. Napatähti
ymmärrettiin siis keisarin valtaistuinsalin taivaalliseksi vastineeksi.
Vaikka pohjoissuunta on ollut tärkeää hallitsijanpalatsien
suuntauksessa, monet historialliset
palatsit tai niiden rauniot eivät ole
suunnattuja tarkalleen pohjoiseen.
Tämä ei johdu siitä, etteivätkö kiinalaiset olisi kyenneet määrittämään pohjoissuuntaa hyvin tarkasti jo varhaisina aikoina. David W.
Pankanier on osoittanut, että suuntaus muuttui siirryttäessä Xia-kaudelta (n. 2100–1600 eaa.) Shangkaudelle (n. 1570–1045 eaa.) ja jälleen Zhou-valtion noustua valtaan.
Pankanierin mukaan Zhou-kauden
(n. 1045–221 eaa.) varhaisimman
palatsin rakennukset oli suunnattu
9–11 astetta pohjoisesta länteen, ja
muista lähteistä käy ilmi, että esimerkiksi Kuuden dynastian (222–
589) palatsit Nanjingissa oli suunnattu 11–12 astetta itään ja Pekingin Kielletty kaupunki on ”vinossa”
kaksi astetta länteen. Tarkkaa syytä
tällaiseen suuntausten vaihteluun ei
tiedetä.
Selitys saattaa löytyä tähtitieteestä. Tarkka pohjoissuunnan

määritys on ollut helpompi ja tarkempi tehdä tähtien kuin auringon tai sen varjon avulla. Vaikuttaa lisäksi todennäköiseltä, että
suuntaukseen on vaikuttanut kulloisenkin napatähden sijainti, sillä
olihan itse napatähti hallitsijan vertauskuva. Zhou-kaudella napatähden virkaa toimitti kaiketi Kochab,
joka oli silloin 6–7 astetta sivussa
taivaannavasta. Joseph Needhamin
mukaan napatähtenä Han-kaudelta
alkaen toimi yksi Kirahvin (kiinalaisittain Pohjoisnavan asterismin)
tähdistä (HR 4893), mutta heikkovaloisuutensa vuoksi se tuskin
syrjäytti Kochabin asemaa keisarin
vertauskuvana. Kuuden dynastian
aikaan Kochab oli jo 9–10 astetta
sivusta taivaannavasta. Viimeistään
Ming-kaudella napatähden aseman
vei meidänkin tuntemamme Pohjantähti. Se oli silloin taivaannavasta neljän asteen päässä (nykyisin
etäisyys on alle yhden asteen). Yhtä
kirkkaana kuin Kochab sen voi
olettaa myös vieneen keisarin tähden aseman.
Kaikki tähdet kiertävät taivaannapaa, joten jossakin vaiheessa ne
ovat tarkalleen pohjoisessa. Jostakin syystä kiinalaiset näyttävät
halunneen tehdä suuntauksen, kun
napatähti oli jossakin muualla.
Zhou-kauden ja Kuuden kuningas-

kunnan palatsien suuntaus viittaa
siihen, että se olisi voitu tehdä, kun
Kochab oli kauimmillaan lännessä
tai idässä, mutta Pekingin Kielletty
kaupunki ei ole vinossa neljää astetta vaan puolet vähemmän. Miten
suuntaus on siis mahdettu tehdä?
Ratkaisu piilee pohjoisen tähdistöjen taivaallisessa mekaniikassa. Pankanier olettaa, että Zhoukaudella tarkka eteläsuunta määritettiin meidän Pegasuksen neliönä
tuntemamme asterismin kahden
tähden avulla. Kun tähdet olivat luotilangan takana täsmälleen
pystysuorassa allekkain, ne olivat
myös asteen tarkkuudella etelässä.
Kun Zhoun varhaiset palatsit tuhat
vuotta ennen ajanlaskun alkua rakennettiin, Kochab sijaitsi samalla
hetkellä taivaannavasta noin kuusi
astetta länteen. Näin olisi kyetty
määrittämään tarkka pohjois-eteläsuunta ja napatähden sen hetkinen
suuntaus samaan aikaan.

Keisarin tähden ja
Otavan taivaallinen tanssi
Toinen mahdollisuus liittyy kiinalaistenkin tuntemaan Otavaan,
kiinalaisittain Kauhaan. Sen merkitys kirkkaimpana tähdistönä taivaannavan läheisyydessä on ollut
suuri muinaisajoista saakka, ja sitä
on käytetty eri tavoin taivaannavan
paikallistamiseen.
Nykyisinhän
Otavan ”kauhan” reunimmaiset
tähdet osoittavat Pohjantähteen ja
taivaannapaan, mutta näin ei ole
ollut aina. Otavaa käytettiin myös
keisarillisessa symboliikassa ja ornamentiikassa.
Samoihin aikoihin, kun Pegasusta voitiin käyttää eteläsuunnan
määrittämiseen, pohjoinen löytyi
nykyisin Pohjantähtenä tuntemamme Pienen karhun tähden ja Otavan Mizarin avulla. Kun ne asettuivat luotilangan taakse allekkain,
ne olivat täsmälleen pohjoisessa.
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Silloin Kochab oli seitsemän astetta
taivaannavasta länteen.
Ja kun 700-luvulla eaa. kauha
seisoi varrellaan siten, että sen kaksi
taaimmaista tähteä olivat allekkain
lähellä horisonttia, ne olivat tasan 15
astetta (1/24 ympyrästä) itään pohjoisesta. Samalla hetkellä Kochab
sijaitsi seitsemän astetta länteen
taivaannavasta. Zhoun varhaiset
palatsirakennukset olivat kuitenkin
vinossa enemmän kuin 6–7 astetta,
mutta suuntaus oli joka tapauksessa läntinen, toisin kuin edeltäneellä
Shang-kaudella. Tarvittaisiin lisää
tietoja muistakin Zhou-kauden palatseista, jotta voitaisiin varmistaa,
oliko suuntauksen syynä Kochab.
Kuuden dynastian kaudella Pegasuksen neliö ei enää toiminut
pohjois-etelä-suunnan tarkan määrityksen apuna tähtien näennäisen
sijainnin muututtua. Sen sijaan
pohjoissuunnan määrittelyssä on
varmaankin käytetty Otavaa. Kun
kauha oli ylösalaisin pohjoisessa
niin, että kauhan kaksi reunimmaista tähteä olivat asteen tarkkuudella allekkain niin, että luotilanka
mahtui kulkemaan niiden välistä,
luotilanka osoitti tarkan pohjoissuunnan. Samalla hetkellä Kochab
oli yksitoista astetta idässä.

Onko suunta Xanaduun
vai Pohjantähteen?

Kun Kiellettyä kaupunkia ryhdyttiin rakentamaan Pekingiin, sen
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suuntauksessa käytettiin mitä oletettavimmin Pohjantähteä. Palatsin
runsaan kahden asteen suuruinen
”vinous” on yleisessä tiedossa, mutta varmuutta sen syystä ei ole. Yhden selityksen mukaan suuntaus on
peritty mongoleilta, joiden suunnilleen samalla paikalla sijainnut palatsi oli suunnattu mongolien vanhaan pääkaupunkiin Xanaduun.
Tähtitieteellinen selitys saattaa
kuitenkin olla lähempänä totuutta,
ja joissakin lähteissä todetaan suuntauksen perustuvan Pohjantähteen.
Kukaan ei kuitenkaan tunnu tietävän, miten suuntaus on tehty. Kuten edellä on mainittu, Pohjantähti
käy vuorokautisen kiertonsa aikaan
myös tarkalleen pohjoisessa, ja palatsin rakentamisen aikaan se oli
enimmillään neljän asteen päässä
taivaannavasta.
Ming-dynastian Yongle-keisari
määräsi palatsin rakentamisesta
Pekingiin vuoden 1406 kesällä.
Keväällä 1409 hän kävi tarkastusmatkalla Pekingissä, jolloin hän
määräsi muun muassa tulevan
hautansa paikan. Samalla hän on
saattanut osallistua seremoniaan,
jossa tulevan keisarillisen palatsin tarkka suuntaus määritettiin.
Tuolloin Otavan kauhan kaksi reunimmaista tähteä saattoivat asettua
täsmälleen allekkain luotilangan
taakse, ja silloin ne olivat tarkalleen pohjoisessa. Samalla hetkellä
Pohjantähti oli 2,2 astetta lännessä.

Tämä selittäisi täydellisesti palatsin
suuntauksen.
Tässä esitetty hypoteesi hallitsijoiden palatsien suuntauksesta ei
ole aukoton, sillä sitä tukevat faktat
ovat hyvin hajanaisia. Lisäksi Nanjingissa sijainneen Ming-palatsin
suuntaus muodostaa merkittävän
poikkeuksen. Se on suunnattu 5–6
astetta itään. Sitä ei ole mitenkään
voitu suunnata Pohjantähteen. Sen
sijaan se noudattaa samalla paikalla sijainneiden, Kuuden dynastian
aikaisten palatsirakennusten itäistä
suuntausta, mutta poikkeama pohjoissuunnasta on puolet pienempi.
Ming-palatsin rakennustyöt aloitettiin vuonna 1367. Sen rakennuttaja, Mingin ensimmäinen keisari,
oli talonpoikaistaustainen eikä siksi
ehkä välittänyt tarkan suuntauksen
kaltaisista hienouksista. Tärkeintä saattoi olla, että palatsi asettui
edeltäjiensä tavoin Nankingin maisemaa hallitsevan Purppuravuoren etumaastoon. Rakennustyöllä
oli sitä paitsi kova kiire, sillä uusi
dynastia tarvitsi pääkaupungin ja
hallintopalatsin. Palatsi valmistui
vuodessa, mutta sitä laajennettiin
ja rakennettiin osittain uudestaan
vuosina 1375–77.
Hypoteesi ei ehkä kuitenkaan
ole liian kaukaa haettu. Ensinnäkin
sekä pohjoinen napatähti että Otava olivat tärkeitä hallitsijaa koskeneessa mytologiassa ja symboliikassa. Siten niiden yhteisen taivaallisen

tanssin voi hyvin kuvitella vaikuttaneen palatsien suuntaukseen. Toiseksi hypoteesin mukainen ratkaisu
olisi ollut myös käytännöllinen:
samalla kun saatiin tarkka pohjoissuunta havainnoimalla Otavaa,
saatiin välittömästi tietää myös napatähden eli Taivaallisen keisarin
tähden silloinen sijainti. Palatsin
valmistumisen jälkeen tähtitaivas
todisti joka yö, miten hallitsija oli
Taivaan poika Otavan näyttäessä
pohjoisen ja Taivaallisen keisarin
tähden loistaessa juuri silloin suoraan valtaistuinsalin yllä – aina siihen saakka, kunnes dynastia sortui
ja oli aika vaihtaa suuntausta.
Jyrki Kallio

Kuva: SkyGazer 4.5.

Otavan ja Pohjantähden sijainti keväällä 1409. Otavan ” kauhan” reunimmaiset tähdet olivat luotisuoralla, joka osoitti tarkan pohjoissuunnan. Pohjantähti sijaitsi silloin 2,2 astetta länteen pohjoisesta.

Lähteitä:
Ming Gugong de xingjian, Nanjing
Ming Gugong yizhi daquan.
www.jllib.cn.
Needham, Joseph (1959). Science
and Civilisation in China, Vol. III:
Mathematics and the Sciences of the
Heaven and the Earth. Cambridge:
Cambridge University Press.
Pankanier, David W. (2015). Astrology and Cosmology in Early China.
Confirming Earth to Heaven.
Cambridge:
Cambridge University Press.
SkyGazer 4.5,A Guide to the
Heavens. Carina Software.
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KUNGFUTSELAISUUS
KOOKOSPÄHKINÄN KUORESSA

Kungfutselaisuus ei ole uskonto, mutta joskus palvontamenot saavat lähes uskonnolliset muodot. Kuva on Nankingin
Kungfutselaistemppelin pihalta.

Mestari Kongin oppeihin pohjautuva kungfutselaisuus on ollut kiinalaisen sivilisaation selkäranka
yli kahden vuosituhannen ajan. Se on vaikuttanut niin merkittävästi muihin kiinalaiseen kulttuuripiiriin kuuluviin maihin ja alueisiin, että siitä on muodostunut lähes synonyymi itäaasialaiselle kulttuurille. Kungfutselaisuus on kaikkien tuntema käsite, mutta sen sisältöön liittyy paljon väärinymmärryksiä. Tämän artikkelin tarkoitus on antaa mahdollisimman tiivis kuvaus siitä, mitä kungfutselaisuus on ja mitä se ei ole, miten se on kehittynyt, ja mitä sen oppeihin sisältyy. Pähkinänkuoreen
kungfutselaisuutta on mahdotonta saada mahtumaan, mutta ehkäpä kookospähkinän kuori on sopivan kokoinen.
12

nen.

Konservatismia
ja radikalismia

V. Rosenberg, 2017

Kungfutselaisuus on nykynäkökulmasta vanhoillisuutta. Se opettaa perinnäistapojen kunnioitusta ja sosiaalisten roolien mukaista käytöstä. Edistys on paluuta vanhaan hyvään aikaan, joka oli hierarkkinen,
perhekeskeinen ja miesvaltainen.
Hierarkian ylimpänä on Taivas, kaiken keskellä on hallitsija, ja alimpana ovat alamaiset. Uskollisuus omalle isälle on tärkeämpää kuin uskollisuus hallitsijalle. Lähimmäisyyttä
tunnetaan ensisijaisesti omaa perhettä ja sukua kohtaan. Esi-isiä pitää
kunnioittaa. Miehen pitää ottaa itselleen vaimo ja saada perillisiä. Mies
on perheen pää.
Kungfutselaisuus oli aikanaan
uudistusmielisyyttä. Perinnäistapoja,
hallitsijan määräyksiä tai isän käskyjä ei saanut totella sokeasti. Jos
ne olivat väärin, niitä piti vastustaa.
Ihmisen piti kasvaa kykeneväksi ymmärtämään omaehtoisesti, mikä on
oikein ja mikä väärin. Vääryyden
vallitessa ei saanut tyytyä vallitseviin
oloihin vaan piti pyrkiä aktiivisesti
saamaan aikaan muutosta. Taivaan
tahdon seuraaminen tarkoitti oikeudenmukaisuuden toteuttamista.
Vaimon tuli olla myöntyväinen miehelleen, mutta miehen tuli suopea
vaimolleen. Sivistys kuului naisillekin. Virkoihin piti päästä pätevyyden eikä syntyperän perusteella.

itä kungfutselaisuus on?
Kungfutselaisuus on yhteiskunnallis-eettinen oppirakennelma, jonka ytimessä ovat
oman itsen jalostaminen ja toimiminen hyvän hallinnon edistämiseksi.
Kungfutselaisen sivistyksen mitta on
toisten ihmisten huomioon ottami-

Kungfutselaisuus ei ole kiinaksi
kungfutselaisuutta. Kiinassa kungfutselaisuus tunnetaan ru-oppina eli
kirjanoppineisuutena, ja se oli olemassa jo ennen Mestari Kongia.
Kesti vuosisatoja, ennen kuin ru-oppi ja Mestari Kongin opetukset sulautuivat käsitteellisesti yhteen.
Kungfutselaisuus ei ole Mestari

M

Kongin luomus vaan kehittyi vähitellen hänen opetustensa pohjalta.
Vaikka Mestari Kongilla oli oppilaita, joita voidaan kutsua hänen opetuslapsikseen, hän ei koskaan perustanut omaa koulukuntaansa. Hän selitti vain välittävänsä menneisyyden
oppeja eteenpäin, kuten vaatiessaan
ihmisiltä heidän sosiaalisten rooliensa mukaista käyttäytymistä. Kun
kungfutselaisia temppeleitä alettiin
rakentaa, paikka pääalttarilla ei aluksi kuulunut Mestari Kongille vaan
yhdelle tämän arvostamalle menneisyyden hallitsijalle.
Kungfutselaisuus ei ole selvärajainen tai tarkasti määriteltävissä oleva
oppirakennelma. Sitä vastoin se on
jatkuvasti muuttunut aikojen mukana. Mestari Kong piti tärkeänä kunniallisuutta ja perinnäistapojen kunnioitusta, pari sataa vuotta hänen
jälkeensä elänyt Mengzi korosti lähimmäisyyttä, ja puolitoista vuosituhatta Mestarin kuoleman jälkeen,
Song-kaudella, kungfutselaisia teoreetikkoja kiinnosti prinsiipin käsite. Tästä syystä kungfutselaisuutta
on välttämätöntä tarkastella historiallisena prosessina.
Kungfutselaisuus ei ole uskonto. Siitä puuttuu dogmaattisuus eikä
se sisällä tuonpuoleista käsitteleviä
opinkappaleita. Sillä ei ole omia jumaluuksia. Esi-isien palvonta tai
usko Taivaaseen kohtaloon vaikuttavana, yli-inhimillisenä voimana ovat
kungfutselaisuutta vanhempia kiinalaisen kulttuurin elementtejä.

Mitä kungfutselaisuus ei ole? Kuka oli Mestari Kong ja keitä olivat hänen seuraajansa?

Mestari Kong (kiinaksi Kongzi, 孔
子, tai harvemmin Kongfuzi, 孔夫
子; latinaksi Confucius, suomeksi
usein Kungfutse) oli historiallinen
henkilö, mutta hänestä tiedetään varsin vähän. Tiedon puutetta on paikattu legendoin. Hänen useimmissa
lähteissä mainittu syntymävuotensa,
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Kungfutsen patsas Kungfutselaistemp
pelin naapurissa Keisarillisen korkeakoulun pihalla Pekingissä.
551 eaa., vaikuttaa keksityltä. Toisin
kun myöhäsyntyisissä legendoissa
usein kerrotaan, Mestari Kong ei liene koskaan ollut korkeassa virassa.
Sitä vastoin hän lienee elättänyt itsensä pääosin pikku virkamiehenä ja
opettajana.
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Opissa ja opettajana
Mestari syntyi köyhtyneeseen yläluokan perheeseen Lu-valtiossa (nykyisen Shandongin maakunnan eteläosassa). Hän sai kutsumanimekseen Qiu (丘) ja aikuisikään tullessaan puhuttelunimekseen Zhongni

(仲尼). Puhuttelunimen ensimmäinen kirjoitusmerkki zhong ilmaisee,
että Kong Qiu oli perheen toiseksi
vanhin poika.
Vanhimmissa tunnetuissa (todennäköisesti 100-luvulla eaa. kootuissa) lähteissä Mestarin synnyinvuodeksi mainitaan 552 eaa.
Vuosiluku 551 eaa. on todennäköisesti saatu laskemalla taaksepäin hänen oletetusta kuolinvuodestaan
(479 eaa.) siten, että hänen iäkseen
on saatu 72 vuotta. Kiinalaisen numerologian mukaan 72 on hyväenteinen luku. Eräästä vuonna 59 eaa.
suljetusta haudasta löydettiin hiljattain tekstifragmentti, jonka perusteella synnyinvuosi olisi 566 eaa.
Nuoruudessaan Mestari opetteli säätynsä vaatimusten mukaisesti
”kuutta taitoa” (liu yi, 六藝): perinnäistapoja ja rituaaleja, seremoniamusiikkia, jousiammuntaa, sotavaunujen ohjastamista, kirjoittamista
sekä laskentoa. Luultavasti perheen
köyhyyden vuoksi opettelu jäi puolitiehen, ja hän joutui paneutumaan
käytännöllisempiin töihin ja kädentaitoihin. Ehkä jonkun ylimyksen
sihteerinä hän onnistui lisäksi hankkimaan asiantuntemusta historiasta
ja perinnäistavoista sekä pääsi vierailemaan yhdessä tai kahdessa naapurivaltiossa.
Aikuisiällä Mestari toimi hengenpitimikseen kaikenlaisissa vähäisissä
viroissa. Jossakin vaiheessa hän meni
naimisiin ja sai ainakin yhden pojan
sekä yhden tyttären. Poika Kong Li
kuoli ennen isäänsä. Lisätulojen saamiseksi Mestari ryhtyi opettamaan
lahjakkaita nuoria miehiä. Oman
vaatimattoman taustansa muistaen
hän hyväksyi oppilaikseen köyhiäkin nuorukaisia. Oppilaiden ydinjoukosta tuli hänelle varsin läheinen,
ja heitä voidaankin pitää Mestarin
opetuslapsina. Eri aikoina Mestarin
opissa olleita oppilaita tunnetaan nimeltä satakunta.

siis tavalla tai toisella jatkunut, vaikka ei välttämättä katkeamattomana.
Tämän ansiosta ainakin osa Mestarin
opetuksista on säilynyt jälkipolville.

Kungfutselaisuuden vaiheet

Kungfutsen opetuslapsia veistoksina Nankingin
Kungfutselaistemppelin keskipihalla.

Maanpakolaisena
ja viimein virassa
Mestari lähti kotimaastaan 490-luvun eaa. puolivälissä, ollessaan ehkä
viisissä kymmenissä. Todennäköisesti
syynä oli hänen avoin vastenmielisyytensä lailliselta hallitsijalta, herttua Zhaolta (hallitsi nimellisesti
541–510 eaa., maapaossa vuodesta
517 eaa.) vallan anastaneita mahtisukuja kohtaan. Mestari kiersi opetuslapsineen muiden valtioiden hoveja
ja tarjosi palveluksiaan vaihtelevalla,
enimmäkseen huonolla, menestyksellä.
Mestari palasi Lu-valtioon joidenkin vuosien päästä, herttua Ain
valtakauden alettua (hallitsi 494–467
eaa.). Palattuaan hän pääsi ensimmäistä kertaa hovivirkaan. Hänen
virkansa lienee ollut ritarikunnan ylivalvoja. Virkaportaikossa se sijoittui
neuvosmiesten (ministereiden) alapuolelle. Hän oli virassa vielä vuonna 481 eaa., jolloin hän lienee ollut
noin 70-vuotias (tai vasta
löydetyn
tekstin mukaan peräti 85-vuotias).

Miten
Mestarin oppi säilyi elossa?
Mestarin kuoleman jälkeen opetuslapset yrittivät löytää keskuudestaan hänen työnsä jatkajan. He olivat kuitenkin keskenään eri mieltä siitä, mitä Mestari oli sanonut tai
mikä oli tämän opissa olennaista.
Ilmeisesti jotkut jatkoivat opettamis-
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ta Mestarin esimerkkiä seuraten ja
saivat vuorostaan itsekin seuraajia.
Seuraavat tunnetut, merkittävät kungfutselaiset ajattelijat olivat Mengzi (孟子, kuoli ehkä vuoden 305 eaa. tienoilla) ja Xunzi
(荀子, kuoli noin 230 eaa.). Ei tiedetä varmuudella, miten he saivat
tietoa Mestari Kongin opetuksista.
Mengzin tosin kerrotaan tunteneen
yhden Mestarin opetuslapsen oppilaan. Xunzia voi luonnehtia realistiksi ja Mengzia idealistiksi. Xunzi vastusti muun muassa sitä Mengzin käsitystä, että kaikissa ihmisissä piilee
synnynnäinen mahdollisuus hyvään.
Xunzi piti ihmisessä mahdollisesti ilmenevää hyvyyttä opetuksen ja käyttäytymismallien muovauksen tuloksena. Mestari Kong ei tiettävästi lausunut ihmisluonnon hyvyydestä tai
pahuudesta mitään.
Viime vuosikymmenten hautalöydöt antavat syyn olettaa, että
muutkin kuin Mengzi ja Xunzi ovat
jatkaneet Mestari Kongin opin kehittelyä ja lukeneet itsensä tämän tradition jatkajiksi. Tällaisia henkilöitä
ei ole kuitenkaan kyetty nimeämään
varmuudella, ja heidän kirjoituksistaankin on säilynyt enimmäkseen
vain fragmentteja.
Joka tapauksessa Han-dynastian
(206 eaa.–220) alkaessa joukko oppineita piti Mestari Kongin opetuksista kertoneita kirjoituksia arvossa ja
alkoi kerätä niitä yhteen. Traditio oli

Kiinaksi kungfutselaisuus tunnetaan nimellä ru-koulukunta (rujia,
儒家). Mestari Kongin elinaikana
ru-nimitystä käytettiin rituaalitoimitusten, -musiikin ja -tanssien taitajista, ja hän lienee itsekin lukeutunut sellaisiin. Myöhemmin, osittain
Mestari Kongin toiminnan ansiosta,
ru-sanan merkitys muuttui tarkoittamaan historian ja vanhan kirjallisuuden tuntijoita, klassisisteja.
Vieraiden kielten käyttämä termi
”kungfutselaisuus” (Confucianism,
Konfuzianismus,
Konfucianism
ym.) lienee syntynyt vasta 1800-luvulla. Jesuiitat, jotka ensimmäisinä
länsimaisina tutustuivat ru-oppineistoon Kiinassa 1600-luvulla, käyttivät siitä nimitystä kirjanoppineiden
koulukunta. Nimitys vastasi hyvin
sen ajan kiinalaisten omaa käsitystä
kungfutselaisuudesta.

Vainon varjosta
keisarien hoveihin
Mestari Kong ja hänen opetuksiaan seuranneet ru-oppineet pyrkivät edistämään oikeamielistä ja hyväntahtoista hallintoa vetoamalla esimerkkeihin muinaisista – todellisuudessa osittain myyttisistä – ihannehallitsijoista. Mestari Kongille itselleen tärkeä hahmo oli Zhoun herttua
Dan, jonka kerrottiin perustaneen
Lu-valtion 1000-luvulla eaa.
Qin-valtio, joka vuonna 221 eaa.
yhdisti kaikki keskenään sotineet valtiot oman valtansa alle, suhtautui vihamielisesti ru-oppineisiin ja heidän
edustamiinsa ihanteisiin. Qin suosi legalistien koulukuntaa (fajia, 法
家), joka kannatti rangaistuksiin ja
voimaan perustuvaa hallintoa. Ruoppineita vainottiin ja heidän kirjal-
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sulautua yhteen, mutta prosessi keslisuuttaan poltettiin.
Qinin hirmuhallinto kaatui ka- ti vuosisatoja. Oppineiston keskuupinaan, jonka seurauksena valtaan dessa vallitsi pitkään toisistaan poiknousi Han-dynastia. Sen hovissa oli keavia näkemyksiä eri tekstilaitoskysyntää ru-oppineille, koska uusi ten aitoudesta ja niiden tulkinnasta.
dynastia halusi tehdä mahdollisim- Yhteisymmärrys saavutettiin vasta
man selvän pesäeron edeltäjäänsä. Han-dynastian lopulla.
Han-dynastiaa seurasi neljättä
Ru-oppineistoon lukeutunut Dong
Zhongshu (董仲舒, 179–104 eaa.) vuosisataa kestänyt valtiollisen hatodisteli, että Han-dynastian hallit- jaannuksen kausi. Sinä aikana kungsijat ovat saaneet Taivaalta oikeutuk- futselaista oppia käytettiin erityisessensa valtaan, ”Taivaan mandaatin” ti vallitsevan järjestyksen vahvistami(Tian ming, 天命), ja esitti Mestari seen korostamalla esimerkiksi ”nimiKongin eräänlaisena dynastian suo- en oikaisemisen” (ks. edempänä) tärjelupyhimyksenä. Dongin ansiosta keyttä. Toisaalta Han-dynastian kuseitsemäs Han-keisari nimesi vuon- kistuminen herätti epäilyksiä sen vina 136 eaa. ru-koulukunnan kung- rallisen opin tehokkuutta kohtaan, ja
futselaisiin kirjoituksiin (ns. viiteen muut opit sekä uskonnot, kuten niin
klassikkoon, ks. edempänä) pohjau- sanottu uustaolaisuus ja Intiasta letuvan opin valtakunnan virallisek- vinnyt buddhalaisuus, alkoivatkin
si oppisuunnaksi. Ru-oppineisuus ja kilpailla kungfutselaisen opin kanskungfutselaiset opetukset alkoivat sa. Sen asema valtakunnan hallinKungfutsen patsas Pekingin Kungfutselaistemppelin portilla on kömpelyydessään
uustuotantoa ja sopii huonosti perinteikkääseen ympäristöönsä.
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nossa alkoi horjua.

Mestari Kongista
vastavoima Buddhalle
Tang-kaudella (618–907) ru-oppineet tekivät Mestari Kongin opetuksista vastavoiman buddhalaisuudelle
ja muille ”väärille” opeille. Vuonna
630 annetulla keisarillisella määräyk
sellä perustettiin Zhoun herttua
Danille ja Mestari Kongille omistettuja temppeleitä. Pääalttari oli aluksi omistettu ensin mainitulle, mutta varsin pian Mestari Kong sai hänen paikkansa. Temppelit toimivat
koulujen yhteydessä, joita oli alettu perustaa kaikkialle maahan virkamiehistön kouluttamista varten.
Virkoihin pääsyn edellyttämää pätevyyttä mitattiin tutkinnoilla, joihin
valmistautuminen edellytti kungfutselaisen kaanonin (ks. edempänä) syKuva: V. Rosenberg, 2017

vällistä tuntemusta.
Han Yu (韓愈, 768–824) vastusti paitsi vääriä oppeja, myös kaikkia
Mengzin jälkeen eläneitä Mestarin
opin välittäjiä, joiden hän katsoi vieneen oppia väärille urille. Hän vaati paluuta ”alkuperäiselle Tielle”.
Mestarin oppien renessanssi jatkui
Song- ja Ming-kausilla (960–1279 ja
1368–1644). Silloin syntyi sarja uudistusliikkeitä, joista osa oli metafyysisemmin ja osa käytännönläheisimmin suuntautuneita. Ne tunnetaan
Kiinan ulkopuolella yhteisnimellä ”uuskungfutselaisuus”. Johtavaan
asemaan nousi Zhu Xin (朱熹,
1130–1200) edustama ja buddhalaisuudesta vaikutteita saanut oppisuuntaus, joka tunnetaan prinsiipin
(li, 理) koulukuntana. Prinsiipillä
tarkoitettiin eräänlaista maailman
järkeä, joka nähtiin yhteneväksi ihmisten moraalisen luonnon kanssa.
Han Yun tavoin Zhu Xi piti Mengzia
Mestari Kongin tärkeimpänä seuraajana ja Xunzia puolestaan vääräoppisena.

Kungfutselaisuus
pakkopaitana
Mongolien Yuan-dynastian kaudella, vuonna 1313, Zhu Xin laatimat
kungfutselaisen kaanonin tulkinnat julistettiin oikeaoppisiksi. Ne oli
osattava voidakseen menestyä valtion virkoihin johtaneen tutkintojärjestelmän portaikossa. Zhun perintöä jatkanut prinsiipin koulukunta
saattoikin Ming-kaudella tehdä rusanasta yksinomaan omien kannattajiensa synonyymin. Han-kaudella
alkanut ru-oppineiston ja kungfutselaisten yhteensulautuminen saavutti
tällöin päätepisteensä.
Qing-dynastian
(1644–1911)
mantšuhallitsijat voimistivat toimia valtakunnan aatteellisen yhdenmukaisuuden
saavuttamiseksi. Kungfutselaisuudesta tuli pakkopaita. Perinnäistapojen rikko-

mukset nähtiin suurempina vaaroina valtiolle kuin vaikkapa nälänhätä. Kungfutselaisten keskuudessa syntyi useita uudistusliikkeitä, joiden lähtökohtana oli opin
palauttaminen takaisin juurilleen.
Yleinen suhtautuminen kungfutselaisuuteen alkoi kuitenkin käydä
sitä kielteisemmäksi, mitä pidemmälle keisarikunnan sortumiseen lopulta johtanut vallankumouksellisuus eteni. Virkatutkintojärjestelmä
lakkautettiin
vuonna
1905.
Kungfutselaisuuden vuonna 136
eaa. alkanut asema Kiinan virallisena
oppina päättyi siihen. Keisarin valta
kaatui vuonna 1911. Sekä tasavaltalaiset että kommunistiset vallankumoukselliset tuomitsivat kungfutselaisuuden kaiken taantumuksellisen
pahan juurena heitettäväksi historian romukoppaan.
Pyrkimykset herättää kungfutselaisuus uudelleen henkiin ovat voimistuneet 1900-luvun loppupuolelta alkaen niin Kiinassa kuin sen ulkopuolellakin. Yhteisnimellä ”uusi
kungfutselaisuus” kutsutut pyrkimykset hakevat yhä muotoaan.

Herrasmies

Kungfutselaisuuden
peruskäsitteet

Taivaanpiiri kuuluu kaikille

Kysymykseen, mitkä ovat kungfutselaisuuden peruskäsitteet, ei ole yhtä
eikä oikeaa vastausta. Käsitteiden
listaukset ja keskinäinen tärkeysjärjestys vaihtelevat lähteestä toiseen.
Myös tulkinnoissa on eroavaisuuksia, mikä tarkoittaa sitä, että joillekin käsitteille on mahdotonta antaa
yleispätevää suomennosta. Käsitteet
täytyy päinvastoin kääntää asiayhteyteen sopivimmalla tavalla.
Kungfutselaisten päähyveiksi on
eri aikoina ja eri yhteyksissä ymmärretty joko kunniallisuus (joka voidaan kääntää myös veljeydeksi tai lähimmäisyydeksi) tai perinnäistapojen kunnioitus (jolla myöhemmin
tarkoitettiin säädyllisyyttä).

Mestari Kong opetti seuraajilleen,
miten heistä voisi tulla hyviä hallintomiehiä. Kaiken perusta oli itsensä
jalostaminen opiskelun ja moraalisen
kasvun kautta. Tavoitteena oli tehdä
itsestään ”herrasmies” (junzi, 君子),
kunniallinen ja sivistynyt valiomies.
Herrasmiehen vastakohta on itselleen hyötyä tavoitteleva ”vähäpätöinen mies” (xiao ren, 小人). Junzi
tarkoitti alun perin ruhtinaan poikaa, prinssiä, mutta Mestari Kong
antoi käsitteelle uuden merkityksen.
Mestari Kong halusi opetuslastensa pyrkivän ”prinsseiksi” vertauskuvallisesti, ei konkreettisesti. Joissakin
varhaisissa kungfutselaisiksi luokitelluissa teksteissä junzi pitää tosin tulkita prinssiksi. Ne olikin ehkä nimenomaan tarkoitettu ylimystöperheiden vesojen kasvatukseen.
Mestari piti hyvän hallintomiehen velvollisuutena arvostella hallitsijaa, jos tämä oli poikkeamassa hyvän hallinnon tieltä. Mestarin opetukset sisäistäneet oppineet ja virkamiehet joutuivatkin usein vaikeuksiin suorapuheisuutensa vuoksi.
Mestari Kong ihaili muinaisia ihannekuninkaita, mutta piti heidän tasolleen pääsemistä saavuttamattomana ihanteena. Mengzi ja Xunzi puolestaan katsoivat, että kenestä tahansa saattoi tulla muinaisten ihannekuninkaiden veroinen. Tällainen näkemys ei miellyttänyt hallitsijoita, ja
Han-kaudelta lähtien kungfutselaisuuteen kohdistuikin jatkuvaa painetta sopeutua tukemaan vakiintuneita valtarakenteita.
Joistakin varhaista kungfutselaisista teksteistä käy puolestaan ilmi,
että ru-oppineisto vastusti perinnöllistä vallanperimystä ja kannatti virkoihin pääsyä pätevyyden eikä syntyperän perusteella. Heidän ihanteensa oli: ”Taivaanpiiri kuuluu kai-
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kille” (tai ”Taivaan alla kaikki on yhteistä”; Tianxia wei gong, 天下為
公). Taivaanpiirin hallinta ja hallinto eivät toisin sanoen olisi saaneet
olla harvojen ylimystösukujen yksin
oikeus. Käytännöksi muodostui se,
että hallitsijan valta periytyi samassa
sukudynastiassa vanhimmalle miespuoliselle perijälle, mutta meritokratian periaatteesta tuli muutoin leimallinen keisarillisen Kiinan hallintokoneistolle.

Kuudesta hyveestä
viiteen vakioon

Vanhin tunnettu systemaattinen esitys kungfutselaisista hyveistä sisältyy
tekstiin, joka on peräisin 300-luvulta eaa. Sen mukaan hyveitä on kuusi: esikuvallisuus (sheng, 聖), viisaus
(zhi, 智), veljeys (tai lähimmäisyys;
ren, 仁), oikeamielisyys (yi, 義), uskollisuus (zhong, 忠) ja luotettavuus
(xin, 信). Toisessa saman aikakauden
kirjoituksessa luetellaan viisi esimerkillistä toimintatapaa: lähimmäisyys
(tai veljeys), oikeamielisyys, perinnäistapojen kunnioitus (li, 禮), viisaus ja esikuvallisuus. Mengzi luki
näistä vain neljä ensimmäistä omaan
listaansa hyveistä.
Esikuvallinen ihminen herättää muissa harrasta kunnioitusta.
Sellaisia olivat muinaiset ihannehallitsijat, ja sellaiseen pitää pyrkiä
myös lasten isän. Viisaus tarkoittaa
tietäväisyyttä, kaukonäköisyyttä ja
elämänkokemusta. Oikeamielisyyttä
edellytetään hallitsijalta ja uskollisuutta alamaiselta. Luotettavuutta
vaaditaan niin suhteissa ylempiin,
aviomieheen kuin ystäviin.
Edellä mainituista ren on käsite, joka pitää kääntää eri yhteyksissä eri tavoin. Sen juuret juontuvat
kahtaalta, toisaalta ’miehisyydestä’ ja
toisaalta ’sukulaisuudesta’. Alun perin kysymyksessä on ehkä ollut kaksi eri sanaa ja kirjoitusmerkkiä, jotka
ovat sitten sulautuneet yhdeksi. Kun
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Nankingin Kungfutselaistemppelin portista sisälle astuttaessa jää porttirakennuksen oikealle puolelle
(yllä vasemmalla) tiilikaiverrus veljeydestä ja vastaavasti vasemmalle puolelle (yllä oikealla) perinnäis
tapojen kunnioituksesta.
seurataan miehisyys-juurta, mutta
vaihdetaan fyysinen komeus henkisiin ominaisuuksiin, ren voidaan tulkita kunnollisuudeksi tai kunniallisuudeksi, kuten Keskustelut-teoksessa
(ks. edempänä). Toisen juuren kautta ren on ymmärrettävissä ensin heimoveljeydeksi tai veljeydeksi ja edelleen lähimmäisenrakkaudeksi tai lähimmäisyydeksi, kuten Mengzi teki.
Han-kaudella luotiin käsite ”viisi vakiota” (wu chang, 五常), joka sisälsi seuraavat ominaisuudet: lähimmäisyys, oikeamielisyys, perinnäistapojen kunnioitus, viisaus ja luotettavuus. Luettelo on muutoin sama
kuin edellä lista viidestä esimerkillisestä toimintatavasta, mutta esikuvallisuus on vaihtunut luotettavuuteen. Tämä ilmentää kungfutselaisuuden muuttumista hallinnon välineeksi. Alamaisilta edellytettiin luotettavuutta, kun taas esikuvallisuus
jäi hallitsijoiden etuoikeudeksi.

Kuuliaisuus ja
perinnäistapojen kunnioitus

Song-kaudella vakiintunut listaus
sisälsi kahdeksan hyvettä, joita vaadittiin erityisesti kansalaisilta ja virkamiehiltä: kuuliaisuus (vanhempia
ja ylempiä kohtaan; xiao, 孝), nöyryys (vanhempia veljiä kohtaan; ti,
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悌), uskollisuus, luotettavuus, perinnäistapojen kunnioitus, oikeamielisyys, lahjomattomuus (lian, 廉) ja
kyky tuntea häpeää (chi, 恥). Näistä
erityisesti kuuliaisuuden sekä perinnäistapojen kunnioituksen eli säädyllisyyden vaatimukset leimasivat keisarikauden kungfutselaisuutta tavalla, joka oli omiaan kangistamaan kaikki vanhoihin kaavoihinsa.
Tällöin unohtui, että kuuliaisuus ei
Xiaojingin (ks. edempänä) mukaan
merkitse sokeaa tottelevaisuutta
vaan pikemminkin toimimista vanhempiensa ja ylempiensä parhaaksi.
Kuuliaisuuden piti lisäksi olla vastavuoroista: vanhempia ja ylempiä piti
kunnioittaa mutta samalla nuorempia ja alempia kohtaan tuli olla huolehtivainen. Perinnäistapojen kunnioituksen suhteen Mestari Kong taas
oli pragmaattinen ja piti tärkeämpänä tapojen henkeä kuin muotoa.
Song-kauden kahdeksasta hyveestä neljä viimeistä – säädyllisyys,
oikeamielisyys, lahjomattomuus ja
kyky tuntea häpeää – tunnetaan nimellä ”neljä ohjasnuoraa” (si wei, 四
維). Nimitys on peräisin 300-luvulla
eaa. laaditusta teoksesta, johon koottiin ennen Mestaria Kongia eläneen
valtiomiehen Guan Zhongin ajatuksia. Hänen mukaansa valtion vakaus

edellytti näiden neljän ohjasnuoran
seuraamista. Viime vuosisadan alkupuolella Kiinan tasavallassa neljä ohjasnuoraa nimettiin kansalaismoraalin ytimeksi.

Huomaavaisuus
ja uskollisuus
Edellä mainituista luetteloista puuttuu yksi keskeinen käsite: huomaavaisuus (shu, 恕). Se on ymmärrettävissä eräänlaisena itsekkäänä pyyteettömyytenä: on otettava toiset
huomioon, jotta ei omalla käytöksellään herätä vaarallista tai vahingollista huomiota. Käsite tapaa esiintyä
parina uskollisuuden kanssa: uskollisuutta edellytettiin ylempiä kohtaan
ja huomaavaisuutta vertaisten välillä.
Tähän liittyy kungfutselaisuuden ”kultainen sääntö”: ”Älä saata
muiden osaksi sellaista, mitä et halua itsellesi.” Sivistynyt ihminen oli
Mestari Kongin mukaan sellainen,
joka otti muut ihmiset huomioon ja
toimi yhteisön hyväksi. Muilla hän ei
tarkoittanut niinkään kaikkia ihmisiä kuin läheisiä ja itsen vertaisia.

aviovaimo on aviovaimo, isä on isä,
pojat ovat poikia, ruhtinas on ruhtinas ja alamaiset ovat alamaisia, ja
kun kaikki kuusi suorittavat omat
velvollisuutensa.” Kääntäen sanottuna: ”Jos miesten ja naisten välillä ei
ole eroa, niin isän ja poikien välillä ei
ole sukulaisuutta. Jos isän ja poikien
välillä ei ole sukulaisuutta niin ruhtinaan ja alamaisen välillä ei ole oikeamielisyyttä.”

Kuusi roolia

Viisi suhdetta

Mestari Kongin kerrotaan vaatineen:
”Ruhtinas olkoon ruhtinas, alamainen olkoon alamainen, isä olkoon
isä, poika olkoon poika.” Ihmisten
tuli siis aina käyttäytyä asemansa
vaatimalla tavalla eli esiintyä oikeassa roolissa. Usein edellä mainittuihin
neljään rooliin lisättiin vielä aviomies
ja aviovaimo.
300-luvulta eaa. olevassa kirjoituksessa sanotaan: ”Isä olkoon esikuvallinen, pojat olkoot veljellisiä,
aviomies olkoon viisas, vaimo olkoon luotettava, ruhtinas olkoon oikeamielinen ja alamaiset olkoot uskollisia. Esikuvallisuus synnyttää
veljeyden, viisautta seuraa luottamus, oikeamielisyys johtaa uskollisuuteen.” Asiat ovat oikeassa järjestyksessä, ”kun aviomies on aviomies,

Nankingin Kungfutselaistemppelissä oli huhtikuussa
esillä kungfutselaisia hyveitä lapsille opettava lyhtynäyttely. Näyttelyssä tuotiin myös esille kungfutselaisuuden kiistatta positiivinen kannustus opiskeluun.

Asemasta johtuvien roolien mukainen oikea käytös muihin nähden oli
tärkeää kiinalaisessa yhteiskunnassa jo ennen Mestari Kongia. Mestari
Kongin aikalaisen, Yanzin, kerrotaan
sanoneen: ”Kun ruhtinas käskee ja
neuvosmiehet kunnioittaen tottelevat, kun isä on armelias ja pojat ovat
kuuliaisia, kun vanhemmat veljet
ovat rakastavia ja nuoremmat veljet
kunnioittavia, kun mies on suopea ja
vaimo myöntyväinen, ja kun anoppi on armelias ja miniä tottelevainen, niin silloin perinnäistavat vallitsevat.”
Roolisuhteiden määräksi vakiintui jo varhain viisi, ja niistä käytettiinkin nimitystä ”viisi suhdetta” (wu
lun, 五倫). Niistä tärkeimpiä olivat hallitsijan ja alamaisen, miehen
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ja vaimon sekä isän ja pojan väliset
suhteet. Muut kaksi suhdetta vaihtelevat kuvauksesta toiseen ja saattavat
sisältää vanhemman ja nuoremman,
anopin ja miniän, veljesten tai ystävysten suhteen.
Mengzi määritteli viisi suhdetta näin: ”Isän ja pojan suhteen määrittäköön sukulaisuus, ruhtinaan
ja neuvosmiehen suhteen määrittäköön oikeellisuus, aviomiehen ja
-vaimon suhteen määrittäköön heidän eroavaisuutensa, varttuneiden ja
kasvavien suhteen määrittäköön järjestys, kumppanien ja toverien suhteen määrittäköön luottamus”.

Kolme johtoliekaa

Han-kaudella viisi suhdetta tiivistettiin ”kolmeksi johtolieaksi” (san
gang, 三綱): ruhtinas johtaa neuvosmiehiä, isä johtaa poikia, aviomies johtaa vaimoa. Tämä poikkeaa
Mengzin näkemyksestä siinä, että
johtolieat eivät sisällä tasavertaisuuteen perustuvaa suhdetta eli luottamukseen perustuvaa suhdetta ystävien välillä
Han-kauden jälkeen tärkeäksi käsitteeksi nousi ”nimien oikaiseminen” (zheng ming, 正名). Sillä tarkoitettiin, että jokaisen piti ymmärtää, mitä esimerkiksi sana ”poika” tai

19

”neuvosmies” tarkoitti eli mitä pojan
tai ministerin rooliin kuului.

Kungfutselainen kaanon
Mestari Kong arvosti vanhoja kirjoituksia ja siteerasi erityisesti laulurunoja ja historiaa. Niitä lienee ollut
hänen elinaikanaan olemassa hajanaisina kokoelmina, jotka saivat vakiintuneen muotonsa Laulujen kirjana ja Kirjoitusten kirjana joskus
Han-kautta edeltäneinä vuosisatoina. Han-kaudella ru-oppineiden
tärkeimmät kirjat tunnettiin aluksi
kuutena ja myöhemmin viitenä klassikkona. Ne muodostivat vuosisatojen ajan kungfutselaisen kaanonin
ytimen.

Viisi klassikkoa

Laulujen kirja (Shijing, 詩經), on
kokoelma Zhou-kaudella kerättyjä,
mahdollisesti hovirunoilijoiden laatimia laulutekstejä. Kirjoitusten kirja (Shujing, 書經) on kokoelma historiallisia muistiinmerkintöjä, lakeja,
hallinnollisia määräyksiä ja jopa runoja. Teoksessa kerrotaan muun muassa myyttisistä muinaishallitsijoista.
Kevättä ja syksyä (Chunqiu, 春秋),
on Lu-valtion historiallinen kronikka. Sen kirjoittajaksi on perinteisesti arveltu Mestari Kongia. Riitit (Li,
禮), on yleisnimi joukolle riittejä, rituaaleja ja perinnäistapoja käsitteleviä tekstejä. Musiikin kirja (Yuejing,
樂經), katosi ennen Han-kautta.
Klassikoiden kokoelmaan liitettiin
viimeisenä Muutosten kirja (Yijing,
易經), 64 heksagrammin selityksistä koostuva ennustusten selityskirja.
Han-kaudella vallinnut korrelativismi eli vuorovaikutussuhteen näkeminen luonnonilmiöiden ja ihmisyhteisöjen tapahtumien välillä teki
Yijingistä tärkeän teoksen. Kuuden
klassikon sijaan alettiin puhua viidestä klassikosta, kun Musiikin kirja
jätettiin pois laskuista.
Nykyään
kungfutselaisuuden
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Pekingin Kungfutselaistemppelin ja Keisarillisen
yliopiston välissä on mielenkiintoinen kirjasto.
Kalligrafi Jiang Hengin 1726–1738 kirjoittamat 13
kungfutselaista klassikkoa 189 kiveen hakattuina.
perusteoksena pidetty Keskustelut
(Lunyu, 論語), joka sisältää pääosin
Mestari Kongin ja hänen opetuslastensa vuoropuheluja, koottiin todennäköisimmin toisella vuosisadalla
ennen ajanlaskun alkua. Silloin sitä
alettiin käyttää ylimystön lasten oppikirjana. Kungfutselaiseen kaanoniin se luettiin vasta Song-kaudella,
sen jälkeen, kun Mestarista oli tullut
kungfutselaisten temppeleiden päähahmo.

Neljä kirjaa ja
kolmentoista teoksen kaanon

Song-kaudelta lähtien kaanoniin
kuului 13 teosta. Kaanonin muodostivat ”viiden klassikon” lisäksi
Keskustelut, Mengzin opetusten kokoelma Mengzi (孟子), Han-kauden
alla tai alussa ylimystön alkeisopetuksen tarpeisiin laadittu Xiaojing (孝經,
”Kuuliaisuuden kirja”), Kevättä ja
syksyä -annaalien Han-kaudella kootut kommentaarit Gongyangzhuan
(”Gongyangin kommentaarit”) ja
Guliangzhuan (”Guliangin kommentaarit”), kaksi Riittien osateosta, Zhouli ja Yili sekä arkaaisen kiinan ensyklopedinen sanakirja Erya.
Viiteen klassikkoon lukeutuva
Kevättä ja syksyä oli tässä muodossaan aiempaa paljon laajempi, sillä
siihen oli ennen Tang-kautta liitetty
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yksi sen kommentaareina pidetyistä
historiankirjoista, ennen Han-kautta
kirjoitettu Zuozhuan (左傳, ”Zuon
kommentaarit”). Viiden klassikon
rinnalla tärkeimmät kaanonin osat
tunnetaan ”neljänä kirjana”. Niihin
kuuluvat Keskustelut ja Mengzi sekä
kaksi Riittien tekstiä, Daxue (大學,
”Suuri oppi”) ja Zhongyong (中庸,
”Pitäytyminen
sovinnaisuudessa”
tai ”Keskitien oppi”). Kolmentoista
teoksen yhteispituus olisi suomeksi
käännettynä osapuilleen Raamatun
laajuinen kokonaisuus.
Nykyään ”neljä kirjaa” ovat syrjäyttäneet ”viisi klassikkoa” kungfutselaisuuden perusteoksina. Muista
kolmestatoista kirjasta Kiinan kouluissa luetaan edelleen Xiaojingia ja
Zuozhuania. Lisäksi keisarikaudella
vääräoppiseksi tuomittu Xunzin teos
Xunzi (荀子) on noussut suosiossa
Mengzin rinnalle.
Jyrki Kallio
Lisää tietoa saa kirjoittajan suomentamasta ja toimittamasta teoksesta Mestari Kongin keskustelut
– kungfutselaisuuden ydinolemus
(Gaudeamus, 2014).

KUIN BAMBU

V

uosikymmen sitten osallistuin Kiinassa parin
päivän retkelle Yandangvuoristoon. Laaja vuoristoinen alue
Wenzhoun kaupungin lähistöllä
Itä-Kiinassa, Zhejiangin maakunnassa, käsittää noin 450 neliökilometriä ja se on kuulunut vuodesta
2005 Unescon maailmanlaajuiseen
Geopark (Geopuisto) -verkostoon.
Oujiang-joki jakaa vuorialueen
kahtia, eteläiseen ja pohjoiseen.
Korkein kohta vuoristosta sijaitsee pohjoispuolella, nousten yli
kilometrin korkeuteen. Alue on
tunnettu ainutlaatuisen kauniista luontomaisemastaan; vuorista,
vesiputouksista, kuten ”Suuri lohikäärme” -vesiputouksesta ja monista temppeleistä, joista osa on rakennettu vuorten sisään.
Monien
unohtumattomien

luontokohteiden ja muiden suosittujen nähtävyyksien ohessa sieltä
löytyi yllättäen myös paikka, missä
saattoi koskettaa aidan takana kasvavien bambujen runkoja ja lehtiä.
Aidan vieressä mateli jatkuva jono
ihmisiä ja niin minäkin jonotin siinä aikani saadakseni hetken koskettaa kevyttä bambun vartta ja lehteä.
Muistan kuinka silloin, oikeastaan
ensimmäisen kerran todella tarkemmin läheltä tutkittuani, yllätyin bambun kevyttä ja siroa runkoa. Kuitenkin sinä päivänä pohdin mielessäni enemmän sitä oliko
näissä kyseisissä bambuissa kenties
jotain erityisen merkityksellistä,
sillä minua hämmästytti kuinka
niin moni odotti helteisenä päivänä
omaa vuoroaan, pitkän ajan kärsivällisesti jonottaen koskettaakseen
kasvia.

Vasta vuosia myöhemmin, kun
olin ensin tutustunut bambun asemaan kiinalaisessa maalaustaiteessa
ja kirjallisuudessa, ymmärsin miten suuri merkitys bambulla voi
vertauskuvallisesti olla kiinalaisten
elämässä. Käyttömateriaalinahan
bambu tulee tutuksi hyvin monella
tavalla elämän eri osa-alueilla, kuten rakentamisessa, käyttöesineissä
ja ruoanlaitossa.
Kirjassa Kiinan kulttuuri, Tauno-Olavi Huotari, Pertti Seppälä,
2002 (1989), mainitaan bambusta
seuraavasti: ”Bambu on tavallaan
yksi Kiinan symboleista. Se on
usein aiheena kiinalaisessa runoudessa ja koristetaiteessa. Bambumaalaus on yksi maalaustaiteen
lajeista. Bambun ensisijaiset merkitykset ovat peräänantamattomuus
ja kestävyys sekä sen ikivihreydestä
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johtuen myös pitkäikäisyys.”
Bambun asema maalaustaiteessa ja muutenkin sen moninaisuus
käyttömateriaalina tulee niin konkreettisesti näkyviin ympärillämme
melkein kaikkialla Kiinassa kulkiessa, ja osin Kiinan ulkopuolellakin, että bambun symboliarvo,
se miten perinteisessä kiinalaisessa
kulttuurissa bambua on pidetty
vertauskuvana kiinalaisille arvoille
ja hyveille, voi hyvinkin jäädä näiden näkyvämpien puolien varjoon.
Kiinalaiset kertovat bambun
perinteisesti heijastaneen ihmisten
tunteita ja sielunelämää sekä toimineen myös esimerkkinä ihmisen
ja luonnon välisestä harmoniasta.
Yandang-vuoriston kyseisten aidan
takana kasvavien bambujen uskottiin yhden selityksen mukaan tuovan niitä koskettavalle vain yksinkertaisesti onnea, mutta toinenkin
selitys tuotiin esiin, ja sen mukaan
bambujen uskottiin vahvistavan
niitä koskettavassa henkilössä bambun vertauskuvallisesti edustamia
hyviä ominaisuuksia: periksiantamattomuutta, pitkäjänteisyyttä,
sopeutuvaisuutta ja pitkää ikää.
Ne ovat tavoiteltavia ja arvostettuja
arvoja sekä hyveitä, joita kuvataan
usein yhdistäen niitä bambun rakenteeseen ja kasvuun.
Bambun uusia versoja tuottava
juuristo kuvaa ihmiselle päättäväisyyttä ja periksi antamattomuutta.
Suora runko edustaa kunniallisuutta ja rungon ontto keskiosa
vaatimatonta elämäntapaa. Yksinkertainen ja tasaisen selkeä rungon
ulkokuori taas kuvastaa siveyttä ja
puhtautta.
Myös bambun varren taipuisuuden katsotaan heijastavan ihmiselle
tapaa suhtautua kohtaamiinsa vaikeisiin tilanteisin. Ihminen voi sopeutua ja taipua, mutta ei saa murtua vaikeuksien alla, on odotettava
ja noustava uudelleen, sitten kun
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tilanne on muuttunut. Bambun
yhteydessä puhutaan myös moraalisesta koskemattomuudesta ja sen
antamasta esimerkillisestä yksinäisestä eleganssista tai joidenkin mielestä yksinäisyyden eleganssista.

Herrasmies kuin bambu
Bambu on toiminut ja toimii edelleen virikkeenä kiinalaisessa kirjallisuudessa lukuisille runoille ja
tarinoille, sekä maalaustaiteessa
kalligrafiateoksille ja maalauksille.
Bambu, orkidea, luumunkukka ja
krysanteemi edustavat niin sanottua ”neljää herrasmiestä” tai neljää
näkökohtaa
kungfutselaisuuden
”jalon ihmisen” piirteisiin. Bambulla on ollut niin tärkeä ja oleellinen osa näiden neljän herrasmiehen joukossa, että sen on katsottu
olevan esimerkkinä herrasmiehen
käytökselle. Esimerkiksi runoilija Bai Juyin (772–846) kerrotaan
maininneen bambusta ja herrasmiehen luonteenpiirteistä näin:
”Ollakseen herrasmies ei tarvitse
olla ruumiillisesti vahva, vaan sen
sijaan on parempi olla henkisesti
vahva; rehti, sinnikäs ja kuten bambu on rungosta sisältä avoin, olisi
miehen parempi olla sydämeltään
avoin kaikelle hyödylliselle ja välttää minkäänlaista ylimielisyyttä tai
ennakkoluuloja”.
Kiinalaisessa tarustossa on bambuun liittyen kaksi legendaarista
kertomusta, jotka mainitaan hyvin
usein esikuvana puhuttaessa lojaalisuudesta, kuuliaisuudesta sekä uskollisuuden hyveestä.
Ensimmäisen kertomuksen mukaan keisari Yao oli antanut kaksi
tytärtään jalkavaimoksi tulevalle
seuraajalleen keisari Shunille, koe
tellakseen näin ensin hänen hallitsijan kykyjään. Shun osoitti niin
hyvin kykynsä hallita omaa kotiaan
ja talouttaan, että keisari Yao päätti nimittää hänet seuraajakseen,

ohittaen täten nimityksessä oman
poikansa, Danzhun. Keisari Shunin hallitsijakauden aikana kansa
kärsi kuitenkin raskaasti Jiuyishanvuorilla asuvien yhdeksän lohikäärmeen aiheuttamista katastrofeista.
Keisari Shun päätti yrittää itse tuhota kyseiset onnettomuuksia aiheuttavat yhdeksän lohikäärmettä ja
suuntasi matkaan Jiuyishan-vuorille, Hunanin maakuntaan.
Vuosia vierähti, jalkavaimot
odottivat, mutta keisari Shun ei palannut. Hänen kaksi jalkavaimoaan
Ehuang ja Nüying halusivat tietää
mitä oli tapahtunut ja lähtivät etsimään keisaria. Saavuttuaan Hunaniin he kuulivat keisari Shunin
menehtyneen taistelussa lohikäärmeiden kanssa. Jalkavaimot surivat
syvästi keisaria ja heidän kyyneleensä putoilivat Xiang-joen pientareelle. Kyseiselle kohdalle kasvoi
myöhemmin varrestaan pilkullisia
bambuja ja legenda kertoo, että
bambun punaiset täplät syntyivät
kyyneleiden mukana pudonneista
veripisaroista. Tästä tarinasta sai
yksi bambulaji kiinalaisen nimensä: banzhu 斑竹, ”täplikäs bambu”,
ja siitä puhutaan myös keisarillisten
jalkavaimojen bambuna. Kahta jalkavaimoa ryhdyttiin myöhemmin
kutsumaan ”’Xiang-joen jumalattariksi” heidän hukuttauduttuaan
Xiang-jokeen.
Toinen kertomus liittyy poikaan
nimeltä Meng Zong. Eräänä talvena hänen äitinsä sairastui vakavasti
ja sairasvuoteellaan äiti pyysi saada
syötäväkseen bambun versoja. Mutta koska bambu yleensä ei kasvata
versoja talven aikana, Meng Zong
ei pystynyt toteuttamaan äitinsä
toivetta. Meng Zong itki tätä katkerasti läheisessä metsässä bambujen juurella. Muutama päivä tämän
jälkeen Meng Zong havaitsi samassa paikassa täysikasvuisten bambujen viereltä bambun versoja, ja

näistä versoista Meng Zong saattoi
valmistaa aterian äidilleen, minkä
seurauksena äidin voimat vähitellen
palasivat. Tarinan mukaan Meng
Zongin kunnioitus äitiään kohtaan
oli koskettanut taivasta niin suuresti, että taivas antoi bambun versoille voimaa kasvaa.
Tämä tarina Meng Zongista ja
hänen äidistään sisältyy kokoel
maan nimeltä Kaksikymmentäneljä
esimerkkiä kuuliaisuudesta vanhempia kohtaan (24 Examples of filial piety). Yuan-dynastian (1279−1368)
aikana elänyt oppinut Guo Jujing
valitsi ja kokosi kokoelman surressaan isänsä kuolemaa. Guo Jujing
oli tunnettu aikanaan myös runoilijana. Meng Zongin tarina on
näiden kertomusten joukosta hyvinkin tunnettu, mutta muutamien kokoelman kertomusten osalta
sisältöä on pidetty kyseenalaisena.
Joidenkin kertomusten on katsottu
antavan vääränlaisen kuvan kuuliaisuudesta. Meng Zongin tarina on
mitä ilmeisimmin yleisesti käytetty
opetuksessa, itse tutustuin kertomukseen erään kiinan kielen oppikirjan kautta.
Maalaustaiteen puolella tuli
kuuluisaksi taidemaalari Zheng
Xie (paremmin tunnettu nimellä
Zheng Banqiao, 1693–1765). Hän
oli Qing-kauden aikainen taidemaalari, joka omisti koko elämänsä
erityisesti bambun sekä orkidean
ja kivien maalaukselle. Zheng Xie
hallitsi sekä maalaamisen, kalligrafian että runouden. Hän kuului
niin kutsuttuun ”Yangzhoun kahdeksan eksentrisen taidemaalarin”
ryhmään. He kehittivät uudenlaisen maalaustyylin poikkeamalla
yleisestä maalaustavasta epäsovinnaisella tyylillään.

Kestävä kuin bambu
Viimeksi vieraillessani Shanghaissa
etsin erästä katuosoitetta Shanghain

keskustan Puxin kaupunginosan
tuntumassa. Olin saanut kyllä kiinalaisilta tuttaviltani hyvät ja tarkat
ohjeet löytääkseni perille, mutta
silti käännyin erehdyksessä yhdestä
kadunkulmasta väärään suuntaan.
Tämän erehdyksen vuoksi saavuin
kahden isomman tien välissä sijait
sevan viher- tai puistoalueen sisäänkäynnille. Kävellessäni portista
sisään tunsin kuin olisin astunut
tiheään metsään keskellä miljoonakaupunkia, metsään joka oli täynnä bambuja. Viheralueen toisessa
päässä sijaitsi pieni teehuone ja sinne johtavan polun molemmin puolin oli tiiviinä rivistönä bambuja
kuin seininä suojaamassa kulkijaa.
Pitkiä, uljaita, tuuhean vehreitä ja
osa niin hauraan ohuita.
Bambuja kasvoi rakennuksen
ympärillä ulkopuolella ja lisäksi teehuoneen sisällä. Käytävien varrella
ruukuissa vieri vieressä ja seinillä
maalauksissa, kalligrafiateoksissa
erivärisinä, useimmiten mustavalkoisen tai harmaan sävyisinä, ja
erikokoisina, tekstin kera tai ilman.
Ulkona bambujen oksat liikkuivat tuulessa. Varret taipuivat notkeasti tuulta myötäillen. Herkällä
ja sirolla olemuksellaan bambut
loivat ympärilleen suojaavaa tunnelmallista syvyyttä ja huokuivat
lempeää, pehmeää kauneutta. Lyhyehköt, kapeat ja kevyen ilmavat
lehdet havisivat hetkittäin tuulessa
ja vaaleanvihreiden lehtien kahina
kuulosti kuin kiihkeältä mutta hiljaiselta kuiskaukselta. Bambujen
notkeat varret kaartuivat latvoja
kohden toisiaan vasten ja kovassa
tuulessa näytti siltä kuin ne hakisivat tukea toisistaan.
Kestävä kuin bambu, peräänantamaton ja sitkeä. Ja pitkäikäinen.
Kuinka vahvasti bambun vertauskuvallisuus, hyveet ja arvot, heijastuvat kiinalaiseen arkielämään
tänä päivänä, on sitten toinen mie-

lenkiintoinen kysymys. Bambua
kuitenkin arvostetaan arkielämässä
pelkästään jo sen tarpeellisuuden
vuoksi, johtuen sen niin moninaisista mahdollisuuksista käyttömateriaalina. Mikään ei myöskään
poista tosiasiaa bambun vankasta
asemasta kiinalaisessa maalaustaiteessa. Bambumaalauksissa on yksinkertaista kauneutta, joka kiehtoo, ja maalausten tasapainoinen
asettelu kiinnittää katseen viipymään bambumaalauksen hiljaisessa kauneudessa. Joskus saattaa
maalauksesta välittyä jotain selittämätöntä koskettavaa herkkyyttä
katsojalle.
Kerrotaan, että bambun juuret
sitovat maata ja kun se täysikasvuisena kaadetaan, sen juuristo alkaa
tuottaa uusia versoja. Bambulla on
ihmeteltävän hyvä kyky kestää monenlaisia olosuhteita.
竹 zhu – bambu kuvastaa Kiinaa monin tavoin.
Teksti ja kuvat: Kirsi Ahola
Lähdekirjallisuutta: Tauno-Olavi
Huotari, Pertti Seppälä, Kiinan
kulttuuri, Otava, 2002 (1989).
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Tilaa tarjoustunnuksella VIISAUS osoitteesta
tilaukset@gaudeamus.fi. Mukana toimitetaan lasku, ei postikuluja eikä laskutuslisiä.
Tarjous voimassa 30.6.2017 asti.

Kiina-alumnit ry ja Suomi-Kiina Taide- ja Kulttuuriyhdistys
järjestävät:

Suomi 100: Suomi–Kiina-kulttuurigaala
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PORISSA
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SUOMI–KIINA-KULTTUURIGAALA

Aleksanterin teatteri
Järjestäjät: Kiina-alumnit ry ja Suomi–Kiina taide- ja kulttuuriyhdistys.
Liput 15 € / alennusryhmät 8 €.

IISALMESSA
Ti 30.5. klo 17

HALLITUKSEN KOKOUS

Kokouksen jälkeen klo 18 jäsenten ja ystävien yhteinen ruokailu.
Ravintola Dragon Sheng.

JOENSUUSSA
Ma 15.5. klo 16–18

KEVÄTRETKI BOTNIAAN

Markku Kirsi esittelee kasvihuoneiden kasveja. Esittelyn jälkeen
kahvittelemme yhteisesti sovittavassa kahvilassa. Paikallisosasto
tarjoaa sisäänpääsyn ja kahvit. Tapaaminen Botnian aulassa.

JYVÄSKYLÄSSÄ

Tiedot seuran verkkosivuilla ja jäsenkirjeellä.

Tiistaisin alkaen 6.6. klo 17–18.
Kaikille sopivat TAIJIHARJOITUKSET
Kirjurinluodon lintutarhojen luona.
Tiedustelut Leena Vilponen puh. 040 5377 818.

TAMPEREELLA
5.–9.6. klo 9–15

KIINAN KIELEN JA KULTTUURIN LEIRI

Pispalan koululla.
Leiri kesäloman alkajaisiksi 1.–6.-luokkalaisille.
Leirin ohjelmassa kiinan kielen opetustuokioita, liikuntaa
kiinalaisittain, ulkoilua sään salliessa sekä muuta puuhaa.
Opettajina Benjamin Forsman, Arho Mahlamäki ja Tian Jing.
Ruokailu koulun ruokalassa, minne tuodaan kiinalainen ruoka.
Ruokajuoma kotoa, esimerkiksi vesipullo.
Hinta 60 € / lapsi / 5 pv. Maksu 26.5. mennessä.
Maksutiedot saa ilmoittautumisen yhteydessä.
Maksuun sisältyy vakuutus.
Leiri toteutuu, mikäli ilmoittautumisia tulee riittävästi.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
kiinakerho@gmail.com
Leirin järjestää Suomi–Kiina-seura ry:n Tampereen paikallisyhdistys.
www.suomikiinatampere.info
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Tiedot seuran verkkosivuilla ja jäsenkirjeellä.
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