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Inimgeograafia seisukohalt võib maastikku
käsitleda meie meeltega tajutava ümbru-

sena. See koosneb keskkonna elementidest, 
mille vaataja on valinud, et moodustada neist 
ise tähenduslik või esteetiline tervik. Selles 
suhtes võib maastikku määratleda erinevatest 
vaatepunktidest lähtudes ja maastiku käsitlus 
on teataval määral subjektiivne, sest see prot-
sess sõltub nii vaataja kultuurilisest taustast 
ja emotsionaalsest seisundist kui ka vaatluse 
eesmärgist. Niiviisi vaadelduna on maasti-
kul suurem tähtsus ja kultuuriline tähendus 
kui pelgalt selle komponentide kogusumma. 
Inimgeograafia teoreetikud väidavad, et maas-
tikku saab käsitleda nagu teksti1 ning maastiku 
(või selle representatsiooni) uurimise kaudu 
võime saada andmeid selle konstrueerinud 
inimeste ajaloo, kultuuri ja maailmanägemise 
kohta. Alljärgnevalt püüan näidata, et selline 
„tekstuaalne” lähenemine maastikule kajastub 
juba Hiina varaseimates maastikukäsitlustes. 
Samuti kavatsen vaadelda mitme Songi dünas-
tia (960–1279) meistri maastikumaali näitel, 
kuidas Hiina dünastilise ajaloo rütm võib olla 
kantud kujutatud maastikku, ning arutleda 
võimaluse üle, et maastik ei peegelda üksnes 
inimese ja teda ümbritseva keskkonna suh-
teid, vaid võib anda teavet ka selle loomise 
ajal ühiskonnas valitsenud tendentsidest. Üri-
tan muuseas näidata, et esineb otsene seos 

1  D. Cosgrove. & S. Daniels. (ed.) The Iconography of landscape. Essays on symbolic representation, design 
and use of past environments. Cambridge University Press, Cambridge, 1989.

2  Y. Tuan. Topophilia. A study of environmental perception, attitudes and values. Columbia University Press, 
New York, 1990, lk. 137.

3  M. Sullivan. The arts of China. Berkeley. University of California Press, Los Angeles, London, 2009, lk. 178
4  Ibid.
5  Väärib märkimist, et erinevalt Euroopa traditsioonist, kus varasematel maastikumaalidel on dominantsel 

kohal inimene, kelle taustaks on loodus- või linnavaade, ilmub inimene (ja inimese tegevuse objektid) Hiina 
maastiku osana harva, ja kui, siis kõrvaliste, ebaoluliste elementidena, mille olemasolu ei pruugi märgatagi.
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selliste esmapilgul seostumatute asjade vahel, 
nagu hiinlaste lahinguhüüd „Andke tagasi 
meie jõed ja mäed!” (Huan wo heshan) ning 
traditsiooniline Hiina maastikumaal.

Yi-Fu Tuan oli tõenäoliselt üks esimesi 
kultuurigeograafia õpetlasi, kes juhtis tähe-
lepanu Hiina ja läänemaailma maastikku 
tähistavate mõistete põhimõttelisele erinevu-
sele.2 Germaani keeltes on maastikku tähis-
tav mõiste tuletatud hollandikeelsest sõnast 
landschap, mille veel varasem variant landskip 
tähendas 16. sajandil Madalmaades raamitud 
lõuenditükki, millele oli maalitud loodus-
vaade. Hoolimata maastiku mõiste tähenduste 
lahknemisest erinevates Euroopa keeltes, vii-
tavad sõnad landscape, Landschaft, paysage ja 
ka eestikeelne maastik, mis kõik tähendavad 
nii tegelikku maastikku kui selle representat-
siooni, eelkõige maapiirkonnale. Hiina vaste 
maastiku mõistele on shanshui, mis ei tähenda 
maatükki, vaid sõnasõnalt mägede ja vete 
kooslust. Michael Sullivan märgib, et Hiina 
maastik eeldab aja ja ruumi elementide nel-
jamõõtmelist sünteesi ning põhineb muutuval 
perspektiivil.3 Hiina maalide kompositsioon 
ei piirne oma raamidega. Ta kujutab hoopis 
ruumilaotust, milles, Sullivani sõnul „võib, aga 
ei pruugi olla objekte”4.5

Hiina on tuntud oma äärmiselt tekstikeskse 
kultuuri poolest. Seetõttu ei ole sugugi üllatav, 
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et idee maastikust, mida saab lugeda ja uurida 
kui teksti, ilmub Hiina traditsioonis varem kui 
kusagil mujal. Seda kehastab ka iidne legend 
kultuurikangelane Fu Xist, kes lõi „Muutuste 
raamatu” aluseks olevad kaheksa trigrammi 
(ba gua) loodusvaatluse põhjal. Legendi järgi 
jäljendavad kaheksa trigrammi „taeva ja maa 
kujundeid (xiang) ja seadusi (fa) ning lindude 
ja loomade mustreid (wen)”.6 On üsna ootus-
pärane, et kaheksa trigrammi märgivad loo-
dusnähtusi (taevas ja maa, org ja mägi, tuli ja 
vesi, äike ja tuul), millest suurem osa on juhtu-
misi ka Hiina traditsioonilise maastikukujutise 
kohustuslikeks elementideks.

Hiina kõige varasemate maastikumaali 
määratluste kohaselt võib maastikukujutis 
asendada tegeliku ümbritseva keskkonna 
kogemist. Oma essees „Arutelu maalimise 
üle” (Xu hua ) toob viiendal sajandil ela-
nud kunstnik ja kunstiteoreetik Wang Wei 
(415–443) välja, et maalid peavad olema 
vastavuses kaheksa trigrammiga, sest need 
tähistavad omakorda füüsilise maailma kon-
figuratsioone. Ta väidab, et maali „ei peaks
suhtuma kui pelgalt kunstitöösse, vaid et seda 
tuleks kohelda samamoodi nagu „Muutuste 
raamatu” sümboleid”7. 8 „Arutelus maali-
mise üle” võrdsustatakse maastikumaali ele-
mentidena esinevaid visuaalseid kujundeid 
kaheksa trigrammiga, mida Vana-Hiinas 
kasutati ennustamises. Selle järgi võib käsit-
leda maali kui loodusnähtuste mõistmise ja 
tõlgendamise vahendit. 

Nimetatud ideed toetavad ka Xuan xue 
ehk Tumeda õpetuse koolkonna9 kosmoloo-
gilised spekulatsioonid, milles arutleti uni-
versumi ja selles sisalduva olemuse üle, täp-

semalt Wang Bi (226–249) teooria kujundite 
tekkimisest ja nende tähendusest. Oma töö 
„Muutuste raamatu lühiülevaade” (Zhouyi 
lüeli) neljandas peatükis „Kujundite selgita-
mine” (Mingxiang) ütleb Wang Bi, et kujundi-
tel (xiang) on tähendus (yi) ja need eelnevad 
sõnalisele väljendusele.10 Tuues argumente 
oma väidete kasuks, tõmbab hiina mõtleja 
paralleeli looduse ja inimühiskonna vahele. 
Selle analoogia kasutamine argumendina ei 
ole juhuslik ja tuleneb veendumusest, et seos 
kahe tasandi vahel on reaalselt olemas. 

On üldteada, et klassikalise Hiina maali 
puhul ei ole tegemist realistliku maastikuga. 
Erinevalt Euroopa kunstnikest ei maalinud 
hiina meistrid kauneid vaateid natuurist. Nad 
veetsid päevi mägedes uidates, et hiljem oma 
ateljees taasluua vaateid, mida olid elus näi-
nud ja imetlenud. Ideaaliks ei olnud mitte 
saavutada füüsilist sarnasust, vaid anda edasi 
looduse olemuslik sisu, ehk taas Sullivani tsi-
teerides – maastikumaal oli „sümboolne keel, 
mille kaudu maalija sai väljendada mitte vasta-
val hetkel ja vastavast vaatenurgast nähtud üht 
konkreetset loodusaspekti, vaid hoopis üldist 
tõde, mis ületab aja ja ruumi piirid”11. Siin on 
oluline püüda mõista, mis oli see „üldine tõde”, 
mida teadsid nii kunstnik kui ka vaataja.

Heaks näiteks võib olla Songi dünastia 
kunstniku ja kunstiteoreetiku Guo Xi (u. 
1020–1090) kõige tuntum töö „Varakevad” 
(Zaochun).

„Varakevad” on kõige parem näide 
kunstniku ainulaadsest maalimistehnikast, 
mis põhineb kolme punkti perspektiivil, 
mida ta ise nimetas „kolmeks kauguseks” 
(san yuan) – kõrgus, laius ja sügavus. Guo Xi 

6  P. W. Kroll. Lexical landscapes and textual mountains in the high T’ang. T’oung Pao 84. 1–2. Leiden, 1998,  
lk. 88

7  Wang Wei. Xu hua (Arutelu maalimise üle) Y. Jianhua (koost.) Zhongguo gudai hualun leibian (Vana-Hiina 
kunstiteooria kirjutiste klassifitseeritud kogu). Remin meishu chubanshe. Beijing, 2005, lk. 585

8  Siin ja edaspidi on käesolevas artiklis klassikalisest hiina keelest tõlkinud Jekaterina Koort, kui ei ole teisiti 
märgitud.

9  Xuan xue ehk Tume õpetus – mõttekoolkond, mis tegutses Hiinas 3.–4. sajandil ning ühendas mõtlejaid, kes 
lisasid konfutsianistlikule väitlustraditsioonile taoistliku problemaatika. Xuanxue vahendusel võttis ka 1. saj. 
m. a. j. Hiinasse sisse rännanud budism kasutusele taoistlikku terminoloogiat ja selle semantika kaudu ka 
taoistlikke ideid. Arvatavasti pidi see protsess toimima ka vastassuunas.

10  Wang Bi. The classic of changes. A new translation of the I Ching as interpreted by Wang Bi. Tõlkija R.  
J. Lynn. Columbia University Press, New York, 1994, lk. 31.

11  M. Sullivan. The arts of China. University of California Press. Berkeley, Los Angeles, London, 2009, lk. 105.
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ekspressiivne pintslitöö teeb maastiku sarna-
seks tänapäeva abstraktse maaliga. Valguse 
ja varjude mäng ning kontrast kindlate ja 
laialivalguvate pintslitõmmete vahel tekita-
vad erilise ruumilise efekti, mida ei ole või-
malik saavutada lineaarse perspektiivi abil. 
See maal kujutab nägemust pidevalt muutu-
vast maailmast. Samas, nagu märkis Stanley 
Murashige, on kogu „Varakevade” pealtnäha 
spontaanse liikumise juures märgata teatud 
rütmilist seaduspära.12 Oma essees „Ülestä-
hendused metsade ja ojade ülevast toredu-
sest” (Linquan gaozhi ji) kirjeldab Guo Xi 
ise kujutatava vormi rütmilist vahetust ja 

arutleb maastikumaali olemuse üle:
„Kõik detailid maalis, olenemata nende 

suurusest ja arvust, peavad oma tähenduse 
kaudu moodustama ühtse terviku. Kui [neil] 
pole tähendust, kaotab maal oma sisu. [Kunst-
nik] peab täitma [maali] sisuga igas osas. Kui ta 
ei täida seda sisuga igas osas, siis ei ole [maali] 
tähendus selge. [Kunstnik] peab suhtuma [oma 
töösse] täie tõsidusega. Kui ta ei ole tõsine, siis 
ta mõte ei ole sügav. [Ta] peab olema hoolikas 
kogu  [protsessi] vältel. [Kui ta] ei ole hoolikas, 
siis jääb maastik ebatäielikuks.” 13

Selles lõigus võib välja lugeda kaudset 
viidet Kuue dünastia14 aegsele teoreetikule 
Xie Hele (tegutses viiendal sajandil) ja tema 
„kuuele maalikunsti seadusele” (huihua liu 
fa). Neist esimene on hiina kunstiteoorias 
enim tsiteeritud ja analüüsitud põhimõte 
qiyun shengdong ehk „hinguse rütm sünnitab 
liikumist”, mis ütleb, et kunstnik peab ennast 
häälestama hingusele qi, mis sisaldub kõiges 
olevas.15 Ainult qi-hinguse kaudu saab ta oma 
töösse elu sisse puhuda, mis omakorda kin-
nitab, et ta on ühenduses reaalsusega, mida 
ta kujutab. 

Hiina natuurfilosoofias on kõik nähtused
ja protsessid universumis üksteisega seotud. 
Samuti on omavahel seotud reaalsuse erine-
vad tasandid, nagu loodus, inimühiskond ja 
üksikisik, ning samad kosmoloogilised sea-
dused kehtivad nii inimese kui ka loodus- ja 
sotsiaalpoliitiliste nähtuste puhul. Nõnda 
–  analüüsides loodusnähtuste omadusi 
–  üritasid hiina õpetlased mõista inimühis-
konnas ja üksikindiviidi tasandil toimuvaid 
protsesse. Selle järgi ei ole kujutatud maastik 
paljalt loodusvaade, vaid peaks kajastama ka 
inimeste maailmas toimuvat. Kaunis pano-
raamvaade mägede ja vetega võib hiinlaste 
jaoks sisaldada kolme tähendustasandit: esi-

12  S. Murashige. Rhythm, order, change and nature in Guo Xi’s Early Spring. Monumenta Serica, 1995, vol. 43, 
lk. 339.

13  Guo Xi. Linquan gaozhi ji  (Ülestähendused metsade ja ojade ülevast toredusest) Wenyuange sikuquanshu. 
Taiwan Shangwu yinshuguan. Taibei. 1986, vol. 812, lk. 573.

14  Kuue dünastia periood (222–589) on kollektiivne nimetus, mis hõlmab kolme eraldiseisvat ajajärku: Kolmevalit-
sust (220–280), Jini dünastiat (265–420) ning Lõuna ja Põhja dünastiaid (420–589). Sellele ajastule on iseloomulik 
poliitiline ja territoriaalne killustatus, nomaadide sissetungid, aga ka kultuuri ja kultuuriteooria võidukäik.

15  Xie He. Guhua pinlu (Vanade maalide klassifikatsioon) Congshu jicheng jianbian. Shangwu yinshuguan,
Taibei, 1967, lk. 1.

Guo Xi. „Varakevad”. Põhja-Songi ajastu, pärineb 
arvatavasti aastast 1072. Riiklik Paleemuuseum, Taipei.
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mene kujutab loodust, mis maalijat ümbrit-
seb ja millesse ta kuulub; teine tasand viitab 
ühiskonnale, milles ta elab, ning kolmas on 
inimese mikrotasand, tema isiklikud mõtted 
ja emotsioonid.16 Kunstnike ja kunstiuurijate 
jaoks on need kolm tasandit (kosmoloogiline, 
sotsiaalpoliitiline ja isiklik) üksteisest lahuta-
matud, mis tähendab, et maalijal ei ole või-
malik ühtegi neist kajastamata jätta. 

Guo Xi üritab oma essees järgnevalt näi-
data, kuidas inimese ja looduse kosmilise 
ühenduse sümbolism on edasi antud maasti-
kumaali märkide süsteemis:

„Suur mägi on püsiv kui kõikide mägede 
pealik. Nõnda reastab ta tähtsuse järgi mäe-
harju ja künkaid, metsi ja orge, nagu kaugeid ja 
lähedasi, suuri ja väikseid valitsejaid. Nii nagu 
keiser hiilgab kui päike ja kelle õukonda rut-
tavad kogunema sajad aadlikud, olemata alla-
heitlikud või kohmetud. Kõrge mänd on võimas 
kui kõikide taimede eeskuju. Nõnda reastab ta 
tähtsuse järgi põõsaid ja puhmaid, rohte ja puid 
nagu väepealik, kellest nad sõltuvad ja kellele 
toetuvad. See on nagu õilis mees oma parimas 
eas ja hiilguses, kõik lihtinimesed teda teeni-
mas, põlgust või alandust tundmata.”17

Käesolev lõik annab kinnitust, et maas-
tikumaali funktsioon Hiinas oli oluliselt 
tähtsam kui vaid ümbritseva kirjeldamine. 
Kujundid mitte üksnes ei osuta vaateväljas 
olevatele objektidele, vaid kannavad ka lisa-
tähendust, millest väljaspool konteksti ei ole 
võimalik aru saada. Iga maalitud maastiku 
kujutis on oma olemuselt ainulaadne, samas 
esinevad hiina maastikumaali kohustuslikud 
elemendid, sellised nagu mägi, puu ja vesi 
oma ülekantud tähenduses. Guo Xi kasutatud 
metafoorid, nagu mägi, mis viitab keisri või-
mule, ja männipuu, mis kujutab õilsat meest 
ehk kõrge moraaliga inimest, pole juhuslikud 
ning ilmuvad läbivalt hiina kunstiteoreetilis-
tes traktaatides. 

See kinnitab, et maastikumaali traditsioon 
on Hiinas tihedalt seotud impeeriumi kont-
septsiooniga ning et kunstnikud käsitlevad 
loodust samas kontekstis eetika ja poliitika 
küsimustega. 

On üldteada, et Songi dünastia alguseks 
oli maastik Hiina maalikunstis juhtiv žanr, 
samas võib märgata, et tolleaegsed kunstni-
kud olid rohkem huvitatud seose leidmisest 
füüsilise maailma ja inimühiskonna vahel kui 
kõigest looduse kujutamisest. Michigani Üli-
kooli kunstiajaloo professor Martin J. Powers 
väidab, et uue žanri populaarsus tulenes sot-
siaalsetest muutustest, mida iseloomustas 
intellektuaalse eliidi tõus päriliku aristokraa-
tia kõrvale.18 Õpetatud meeste uue kultuuri-
lise ideoloogia tõusuga tekkis maastikumaali 
juurde eetiline tasand ning uued tähendused, 
mis vanas aristokraatide sotsiaalse hierarhia 
keeles puudusid. 

Kunstnik kasutab sümboolsete suhete 
võrgustiku loomiseks üksikuid valitud kujun-
deid ja kuigi püsisümbolite valik on hiina 
maastikumaali puhul enamasti väga piiratud 
ja muutumatu, võib sõnum varieeruda sõltu-
valt kujundite paigutusest ja vormi valikust. 
Püsivate visuaalsete vormide tõttu võivad 
hiina maastikumaalid treenimata silmale 
kõik ühesugused tunduda, kuid asjatundja 
jaoks jagunevad maastikud erinevatesse 
kategooriatesse ja nad kannavad endas spet-
siifilisi märke, mis viitavad konkreetsetele
meistritele ja ajastutele. Kuigi kunstnikul 
ei olnud täielikku vabadust valida, milliseid 
objekte kujutada (kohustuslikud elemen-
did pidid tingimata esindatud olema), andis 
tema isiklik tõlgendus püsivatest visuaalse-
test vormidest siiski võimaluse individuaal-
seks lähenemiseks. Ta sai muuta oma maali 
sisu, rõhutades ühe objekti asemel teist või 
asendades püsisümbolid nende semantiliste 
ekvivalentidega, näiteks kujutades monoliitse 

16  James Cahilli järgi hakati alles alates Põhja-Songi dünastia ajast eeldama, et maal peaks edasi andma kunstniku 
tundeid kujutatava objekti suhtes. – J. F. Cahill. Confucian elements in the theory of painting. The confucian 
persuasion, ed. A. F. Wright. Stanford University Press, Stanford, 1960, lk. 122–123.

17  Guo Xi. Linquan gaozhi ji („Ülestähendused metsade ja ojade ülevast toredusest”). Wenyuange sikuquanshu. 
Taiwan Shangwu yinshuguan. Taibei, 1986, vol. 812, lk. 575.

18  M. Powers. When is a landscape like a body? Landscape, culture and power in Chinese society (China Research 
Monograph 49). Wen-Hsin Yeh (ed.) Institute of Asian Studies, 1998, lk. 20.
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mäe asemel lagunevat rahnu, kõrgelt langeva 
veejoa asemel õhus hõljuvat udu või tugeva 
lehtedes puu asemel raagus oksa. 

Mitmeid Songi dünastia meistriteoseid 
uurides võime näha, et mingil hetkel Põhja- 
ja Lõuna-Songi dünastiate vahetusel ehk 
ligikaudu 12. sajandi esimestel kümnenditel 
toimus hiinlaste maastikunägemuses oluline 
nihe. Yi-Fu Tuan kinnitab, et „sedamööda, 
kuidas ühiskond ja kultuur arenevad, võib ka 
suhtumine keskkonda aja jooksul muutuda ja 
isegi vastupidiseks pöörduda”.19 Mõistmaks, 
mis põhjustas Songi perioodil neid sotsiaal-
poliitilisi muutusi, mis kajastusid ka nende 
maastikunägemuses, on oluline meenutada 
mõningaid tähtsaid ajaloolisi sündmusi.

10. sajandi teisel poolel, pärast 50 aas-
tat killustatust, taasühendas Songi dünas-
tia Hiina. Siiski ei õnnestunud Songi valit-
sejatel taastada säravaima Tangi dünastia 
(618–907) aegset jõukust ega hiilgust ning 
uus impeerium oli algusest peale vaenlaste 
poolt ümber piiratud. Kitanid ja tšurtšenid 
ähvardasid Hiinat põhjast, tanguudid, tii-
betlased ja mongolid loodest ning Annam 
ja Nanzhao kuningriigid20 edelast. Suhteline 
stabiilsus (ilma märkimisväärsete konflikti-
deta) kestis 12. sajandi alguseni. 1125. aastal 
tungisid tšurtšenid Songi dünastia pealinna 
Bianjingi (tänapäeva Kaifeng) ja võtsid 
õukonna koos keisriga vangi. Ülejäänud 
õukondlased ja kroonprints olid põgenenud 
lõunasse teiselepoole Yangzi jõge, kus nad 
asutasid oma uue pealinna Hangzhous ja 
kuhu nad jäid kuni mongolite vallutuseni 
1276. aastal. 

Võimalik, et just pideva ohu tõttu langeda 
võõrvõimu alla leidsid Songi haritlaste seas 
levinud natsionalistlikud meeleolud väljen-
duse mineviku väärtuste ülistamises. Möödu-
nud aegade imetlus paistab eriti silma Põhja-

Songi dünastia puhul. Varased neokonfutsia-
nistlikud õpetlased, nagu Zhou Dunyi (1017–
1073) ja Zhang Zai (1012–1077), väitsid, et 
Hiina kultuuri alustalaks on vanad väärtused 
ning et riigi õitseng tuleneb moraalsest ja 
kõlbelisest juhtimisest. Ajaloolaste On-cho 
Ng ja Edward Wangi sõnul: „Kultuuris väl-
jendus iidsete tarkade kulg (tao) ja Hiina 
normatiivne traditsioon, juurdepääs millele 
oli võimalik klassikalise keele ja kirjanduse 
kaudu, eelkõige vanas stiilis (guwen) tööde, 
isikliku moraali kasvatamise ning korra taas-
tamise riiklikes institutsioonides andekate ja 
kõlbeliste meeste ametisse määramise kau-
du.”21 Ng ja Wang toovad välja, et samasu-
gune hoiak valitses ka tolle ajastu kirjanduses 
ja kunstis. Usun, et iidsete tarkade tao propa-
geerimise eesmärk oli avaldada moraliseeri-
vat mõju valitsusele ja eriti keisrile, kes üldise 
arvamuse kohaselt vastutas riigi turvalisuse 
eest. 

Veendumuse aluseks, et dünastiate õit-
seng ja langemine on otseselt seotud keisri 
moraalsete omadustega, on taeva mandaadi 
(tianming) doktriin, mille kohaselt rahval on 
õigus kõlvatu ja korrumpeerunud valitseja 
kukutada ning uue ja paremaga asendada. 
Taeva mandaadi teooria järgi on selge märk 
sellest, et valitseja ei saa oma ülesannetega 
hakkama, riiki laastavad loodusõnnetused ja 
võõramaalaste sissetungid. Songi dünastia 
ajaloolane Sima Guang (1019–1086) väitis, et 
valitsemise kulg sõltub valitseja moraalsetest 
omadustest ning et oma eesmärke paremini 
ellu rakendada, peab valitsejal olema kolm 
väge (sande): inimlikkus ren; võimekus ming 
ja võimsus wu. Sima ütleb, et kui kolm väge 
on olemas, siis riigil on tugev valitsus. Kui üks 
neist puudub, siis riik on nõrk. Kui kaks puu-
duvad, siis riik on ohus, ning kui pole ühtegi, 
siis riik hukkub.22 

19  Y. Tuan. Topophilia. A study of environmental perception, attitudes and values. Columbia University Press, 
New York, 1990, lk. 75.

20  Annam ja Nanzhao kuningriigid asusid käsitletaval perioodil vastavalt tänapäeva Põhja-Vietnami territooriumil 
ja Lõuna-Hiinas tänapäeva Yunnani provintsi territooriumil ning olid kord Hiina impeeriumi liitlased, kord 
vaenlased, vastavalt sellele, kui tugev oli parasjagu Hiina keisri võim. 

21  O. Ng & E. Q. Wang. Mirroring the past: The writing and use of history in imperial China. University of 
Hawai’i Press, Honolulu, 2005, lk. 139.

22  Sealsamas, lk. 151.
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Põhja-Songi dünastia kunstnikud jagasid 
neokonfutsianismi vaadet, et kultuur päri-
neb iidsetest aegadest ja on kooskõlas asjade 
loomuliku kuluga. Hoolimata mõnedest stii-
lierinevustest näeme Põhja-Songi meistrite 
maastikel üht olulist ühist omadust: enami-
kul neist on esiplaanil silmatorkav massiivne 
mägi. Nagu eespool märgitud, ei osuta mäe 
kujutis mitte üksnes loodusobjektile endale, 
vaid viitab ka keisrivõimule. Selles valguses 
saab selgeks, et Põhja-Songi maalijad uskusid 
(või tahtsid uskuda), et nende valitsejal olid 
olemas riigi turvalisuse tagamiseks vajalikud 
moraalsed omadused. 

Arendades edasi eeltoodud ideed, et hiina 
maastikumaalidel kujutatud looduse vormid 
ja rütmid võivad teatud ulatuses kajastada ka 
tendentse, mis leidsid aset kunstniku kaas-
aegses ühiskonnas, tahaksin siinkohal jätkata 
Songi dünastia meistrite tööde vaatlemist. 

Li Cheng (919–967) pärines Tangi dünas-
tia keiserlikust perekonnast ja õppis maalimist 
oma aja suurimate meistrite töid kopeerides. 
Hiljem aga ta loobus oma eelkäijate jäljen-
damisest ja arendas välja oma unikaalse stiili. 
Erinevalt oma õpetajatest püüdis Li Cheng 
tajuda loodust intuitiivselt, mitte hinnata seda 
objektiivselt. Tema tuntuim maal „Budistlik 
tempel mägedes” („Qingluan Xiaosi”) on 
avaldanud suurimat mõju hilisemale maali-
traditsioonile.

Teine Põhja-Songi-aegne maastikumaalija 
Fan Kuan (990–1030) alustas Li Chengi stiili 
jäljendades, kuid hiljem otsustas, et suurelt 
meistrilt õppimine ei ole nii hea kui õppi-
mine ümbritsevat jälgides ja vaadeldes, aga 
veelgi parem viis on õppida omaenda südant 
kuulates. Songi kunstiteoreetikud võrdsusta-
sid Fan Kuani maale looduse enda loomin-
guga. Nende sõnul oli tema töödes samasu-
gune vaimsus ja sisemine tasakaal, mida võib 
kogeda loodust vaadeldes. Fani kõige kuul-
sam töö „Rändurid keset jõgesid ja mägesid” 
(„Xishan xinglü”) on üks tuntumaid näiteid 
Hiina traditsioonilisest monumentaalsest 
maastikumaalist. Hoolimata pealkirjast täi-
dab kõrge mägi peaaegu kogu maali pinna ja 
rändurite salk on selle hiiglase kõrval vaevu 
märgatav ja ilmselgelt ebaoluline.

Põhja-Songi ajastu lõpuks oli shanshui 
maalides toimunud teatav kompositsiooni-
line nihe. Muutus maastikumaali ülesehitu-
ses, mis langes kokku Põhja- ja Lõuna-Songi 
dünastiate vahetusega, oli üleminek pano-
raamvaatelt detailikesksele lahendusele. 
Maalides kasutatavate sümbolite koosseis jäi 
samaks, kuid Lõuna-Songi kunstnikud näi-
vad vältivat võimsate monoliitsete mägede 
kujutamist. Tõenäoliselt ei tundunud neile 
õige maalida massiivseid mägesid, sest 
impeeriumi võim oli langenud ja riigi üht-
sus purunenud. Kui Lõuna-Songi maalides 
üldse kõrgeid mägesid esineb, siis on need 
kauged ja udusse mattunud ning näivad pea-

Li Cheng. Budistlik tempel mägedes. Põhja-Songi ajastu. 
Nelson-Atkinsi Kunstimuuseum, Kansas City, Missouri.
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aegu läbipaistvatena nagu unenäoline meel-
detuletus kunagisest hiilgusest. Ka lopsakad 
puud ja pulbitsevad veejoad on Hilis-Songi 
maastikel harva näha, puu kujundina esine-
vad enamasti kuivanud oksad või hõre võsa 
ning vee elementi tähistavad udulaamad ja 
üksikud pilved. 

Keiser Huizongi Akadeemia23 liikme Li 
Tangi (1050–1130) töödes võib märgata üle-
minekut Põhja-Songi maalimeistrite eemal-
olevast suursugususest Lõuna-Songi kunst-
nikele iseloomulikule peenele tundelisusele. 
Võimalik, et ükski Li töödest ei ole tänaseni 

säilinud ja tema stiili annab kõige paremini 
edasi lehvik-maal „Tuhanded puud kumma-
listel mäetippudel” („Qifeng wanmu”). Sellel 
pildil kujutatud mäed on vähem aukartustära-
tavad kui varasemate meistrite töödes, kuna 
kunstnik keskendub väiksematele detailidele 
ja jätab tausta peaaegu puutumata. See ten-
dents süveneb veelgi järgmise maalijate põlv-
konna puhul. 

Lõuna-Songi õukonnamaalijate tuntuimad 
esindajad olid Ma Yuan (1165–1225) ja Xia 
Gui (1195–1224), keda tihti käsitletakse koos 
kui nõndanimetatud Ma-Xia koolkonda. 

Ma-Xia koolkonna kunstnikud avastasid 
uue ruumilahenduse, nihutades maastiku 
põhielemendid pildi ühele küljele, jättes 
osa tööst tühjaks. See seninägematu ääretu 
kauguse efekt tegi tühjast pinnast maastiku 
olulise osa ning andis nende töödele luule-
lisema värvingu. Nii Ma kui Xia maalides 
tabatav üksildustunne on iseloomulik palju-
dele Lõuna-Songi dünastia jaoks keerulistel 
aastatel loodud maastikele. Maastikumaali 
märkide süsteemist võib välja lugeda frustrat-
siooni kunstnike kodumaad tabanud raskuste 
pärast: võõrvõimu kehtestamine, territoo-
riumi kaotamine nomaadidele, riigi ühtsuse 
purunemine. See kõik kokku tähendas rah-
vusliku uhkuse loovutamise valu.

Olen püüdnud näidata, kuidas Hiina 
dünastilise ajaloo rütm kajastub maastiku 
kujutamises. Nagu Songi meistrite töödes 
näha võib, on mäed ja jõed proportsionaal-
ses suhtes Hiina rahva au ja enesevääriku-
sega. Kriis, millesse Songi dünastia valitsus 
12. sajandi lõpuks sattus, oli tõenäoliselt üks 
põhjuseid, miks maastikumaal hakkas žanrina 
oma populaarsust kaotama. Selle ajaloolise 
olukorra tingimustes nägid haritlased võimu 
vahetust taeva tahtena ja monumentaalsete 
mäestike kujutamine oleks võinud mõjuda 
otsese pilkena keskvalitsuse püüete suh-
tes taastada oma positsiooni, ignoreerides 
samas kosmoloogilisi alusseadusi. Kirjelda-
tud sündmuste valguses omandab hiinlaste 
lahinguhüüd „Huan wo heshan” – „Andke 
tagasi meie jõed ja mäed!”, mida hakati laial-

23  Songi dünastia keiser Huizongi (valitses 1100–1126) asutatud Keiserlik Kunstiakadeemia, kus tegutsesid tolle 
aja silmapaistvaimad õukonnamaalijad.

Fan Kuan. Rändurid keset jõgesid ja mägesid. Põhja-
Songi dünastia. Riiklik Paleemuuseum, Taipei.
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daselt kasutama just Songi dünastia sõdade 
ja sissetungide ajal, täiesti arusaadava seose 
tolleaegsete maastikumaalidega. 

Kokkuvõtteks tooksin veel kord välja, et 
kunstiteos kuulub oma ajastu ja traditsioo-
nide juurde, mis lisaks selle loomise ajal 
levinud tehnilistele võimalustele ja kuju-
tamisviisidele sõltuvad ka konkreetsetest 
kultuurilistest ja ajaloolistest tingimustest, 
nagu poliitiliste režiimide ja ideoloogiate 
tõus ning langus, riikide õitseng ja allakäik. 
Ei saa loota, et kujutav kunst annaks meile 

Xia Gui. Selge vaade 
jõgedele ja mägedele. 
Lõuna-Songi dünastia.  
Riiklik Paleemuuseum, 
Taipei.

Li Tang. Tuhanded puud kummalistel mäetippudel. 
Kaheteistkümnes sajand. Riiklik Paleemuuseum, Taipei.

minevikust täpse ja üksikasjaliku pildi, kuid 
me võime vaadelda maalitud maastikke kui 
kujutisi reaalsusest, millel on eriline seos 
oma ajaga.

Ma Yuan. Vaade ploomiõitele kuuvalguses. Lõuna-Songi 
ajastu. Metropolitani kunstimuuseum, New York.
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