Το Μοσζείο Αζιαηικής Τέτνης ζηην Κέρκσρα

Γιάννης Φίκας
Γηαδξνκή: Τξία πνηάκηα – Μέηζνβν – Ησάλληλα – Ζγνπκελίηζα –
Κέξθπξα
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Τν Μνπζείν Αζηαηηθήο Τέρλεο ζηε Κέξθπξα είλαη ην κνλαδηθό
κνπζείν ζηε Διιάδα πνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηελ ηέρλε ηεο Άπσ
Αλαηνιήο θαη ηεο Ηλδίαο . Σηεγάδεηαη ζην αλάθηνξν ησλ Αγίσλ Μηραήι
θαη Γεσξγίνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο πόιεο, ζην βόξεην άθξν
ηεο

πιαηείαο

ηεο

Σπηαλάδαο.

Τν

Μνπζείν

πεξηιακβάλεη

10.500

αληηθείκελα αζηαηηθήο ηέρλεο πνπ πξνέξρνληαη από ηδησηηθέο ζπιινγέο.
Ζ έθζεζε εί λαη ρσξηζκέλε ζε ηέζζεξηο ελόηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ : ηνλ
πξώηκν θηλεδηθό πνιηηηζκό , ηελ πεξίνδν ησλ Χαλ, ηε Βνπδηζηηθή ηέρλε
θαη ηνλ πνιηηηζκό Ταλγθ (Αγιαΐα Καξακάλνπ, Τν Μνπζείν Αζηαηηθήο
Τέρλεο ζηελ Κέξθπξα).

Ο Πρώιμος Κινεζικός πολιηιζμός
Ζ Κίλα θαηνηθήζεθε από ηνπο αξραηόηαηνπο ρξόλνπο, όπσο
απνδεηθλύνπλ ηα θαηάινηπα ηνπ αλζξώπνπ ηνπ Γηαλκνύ (1.7 εθαη.
ρξόληα π.Χ.), ηνπ αλζξώπνπ ηνπ Λάληηαλ (700.000 π.Χ.) θαη ηνπ
αλζξώπνπ ηνπ Πεθίλνπ (500.000 π.Χ.)
Οη θηλεδηθέο Θξεζθείεο
Σηελ

Κίλα

νη

ζξεζθεπηηθέο

απόςεηο

θαη

πεπνηζήζεηο

παξνπζηάδνπ λ κηα ηδηαίηεξε πνιπκνξθία. Οη αξραίνη Κηλέδνη ιάηξ επαλ
ηηο δπλάκεηο ηεο θύζεο, ηνπ νπξαλνύ, ηεο γεο, ησλ πνηακώλ, αιιά θαη
ηνπο ζεκαληηθνύο βαζηιείο θαη ζνθνύο. Τν 6ν αη. π.Χ. εκθαλίδνληαη ν
Κνκθνπθηαληζκόο θαη ν Ταντζκόο πνπ αξρηθά μεθίλεζαλ σο θηινζνθηθά
θαη θνηλσληθά ξεύκαηα.
Ο Λάν Τζε (604 -531 π.Χ.)

O Λάν Τζε γελλήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 6νπ π.Χ. αηώλα θαη δ ίδαμε
ηελ επίηεπμε ηνπ Τάν, ηνπ νξζνύ δξόκνπ. Ο άλζξσπνο σο κηα δσληαλή
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δύλακε ηεο θύζεο κπνξεί κε ηε βνήζεηα ηεο ειεύζεξεο βνύιεζεο λα
βαδίζεη ην κνλνπάηη ηνπ νξζνύ δξόκνπ.

«Τη θάλεη ινηπόλ ν ζνθόο; Αθνινπζεί ηελ δηαίζζεζή ηνπ θαη όρη ηηο
επηζπκίεο. Πξνηηκά απηό θαη όρη εθείλν ».
«Δώζηε ηε δύλακε ζ’ απηόλ
Πνπ αγαπά ην ιαό ζαλ ηνλ εαπηό ηνπ ».
«Όηαλ πξνβάιιεζαη, δε ζε πξνζέρνπλ.
Όηαλ θαπρηέζαη, έρεηο απνηύρε η.
Όηαλ

επηβάιιεζαη,

δελ

εκπλέεηο

εκπηζηνζύλε.
Όηαλ

ππεξεθαλεύεζαη,

δελ

νδεγείο».
«Μάζε ηελ αλδξηθή ζνπ θύζε, αιιά
αθνινύζεζε ηελ ζειπθή νδό ».

«Οξζή

ζπκπεξηθνξά,

Σεκαίλεη

δξάζε ρσξίο αληαπόθξηζε ».

«Τα

αιεζηλά

ιόγηα

δελ

είλαη

επράξηζηα . ηα επράξηζηα ιόγηα δελ
είλαη αιεζηλά». ( Τάν Τε Τζίγθ).
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Ο Κνκθνύ θηνο (551 -479π.Χ.)

«Ο άξηζηνο έρεη ζην κπαιό ηνπ ηελ αξεηή, ν κηθξόο άλζξσπνο ηε γε ηνπ .
ν άξηζηνο έρεη ζην κπαιό ηνπ ηνλ λόκν, ν κηθξόο άλζξσπνο ηελ εύλνηα ».
«Ο άξηζηνο θαηαλνεί όηη είλαη δίθαην, ν κηθξόο άλζξσπνο θαηαλνεί όηη
είλαη επσθειέο».

«Τνλ

άξηζην

εύθνια

ηνλ

ππεξεηείο, δύζθνιν όκσο λα
ηνλ

επραξηζηήζεηο.

Τνλ

κηθξό άλζξσπν δύζθνια ηνλ
ππεξεηείο, εύθνιν όκσο λα
ηνλ επραξηζηήζεηο ».

«Ο

άξηζηνο

πςειόθξσλ,
ππεξόπηεο

.

είλαη

όρη
ν

όκσο
κηθξόο

άλζξσπνο είλαη ππεξόπηεο,
όρη όκσο πςειόθξσλ ».

«Ο

ελάξεηνο

νπσζδήπνηε
εύγισηηνο,

είλαη

εύγισηηνο,
δελ

ν

είλαη

νπσζδήπνηε θη ελάξεηνο . ν
ηέιεηνο

άλζξσπνο

είλαη

νπσζδήπνηε γελλαίνο, ν γελλαίνο δελ είλαη νπσζδήπνηε θαη ηέιεηνο
άλζξσπνο».
«Ο Τζί Λνπ ξώηεζε γηα ηνλ νιν θιεξσκέλν άλζξσπν . είπε ν Δηδάζθαινο:
Όπνηνο κπξνζηά ζην θέξδνο ζθέθηεηαη ην δίθαην . όπνηνο κπξνζηά ζηνλ
θίλδπλν είλαη έηνηκνο λ’ αςεθήζεη ηε δσή ηνπ . όπνηνο, θη αο πέξαζε
θαηξόο, δελ μέραζε ηνλ ιόγν πνπ έρεη δώζεη, απηόο κπνξεί λα ζεσξείηαη
νινθιεξσκέλνο».
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«Ο Τζί Λνύ ξώηεζε πσο ππεξεηείο ηνλ εγεκόλα . είπε ν Δηδάζθαινο: Μελ
ηνλ εμαπαηήζεηο θη αο ζπγθξνπζηείο γη’ απηό καδί ηνπ ».
«Ο άξηζηνο ζηνρεύεη ςειά . ν κηθξόο άλζξσπνο ζηνρεύεη ρακειά ».
«Παιηά νη άλζξσπνη κειεηνύζαλ γηα λα βειηηώζνπλ ηνλ εαπηό ηνπο .
ζήκεξα κειεηνύλ γηα εληππσζηάζνπλ ηνπο άιινπο ».
«Ο άξηζηνο ληώζεη ληξνπή αλ ηα ιόγηα πξνρσξνύλ πέξα

απ΄ ηα έξγα

ηνπ».
«Δελ ππνζέηεη εθ ησλ πξνηέξσλ πσο ζα ηνλ εμαπαηήζνπλ, δελ ζεσξεί
πσο ζα δελ

ηνλ εκπηζηεπζνύλ, θη όηαλ σζηόζν απηό ζπκβεί είλαη ν

πξώηνο πνπ ην αηζζάλεηαη: δελ είλαη πξάγκαηη άμηνο »; (Κνκθνύθηνπ, Τα
Aλάιεθηα).

Η περίοδος ηων Χαν (206π.Χ.-220 μ.Χ.)
Ο Κηλ Ση Χνπαλγθληί, ν πξώηνο απηνθξάηνξαο ηεο Γπλαζηείαο
Κηλ (221-206 π.Χ.), αλαδηνξγάλσζε δηνηθεηηθά ηελ απηνθξαηνξία.
Βαζηθνί ηνπ ζηόρνη ήηαλ ε πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή ελνπνίεζε ηεο
Κίλαο. Θεσξνύζε όηη ν Βαζηιηάο δελ πξέπεη λα επηβάιεη ηε ζέιεζή ηνπ
θαηά ηξόπν απζαίξεην, αιιά νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή θαη δίθαηε
εθαξκνγή ηνπ λόκνπ. Ο Κηλ Ση Χνπαλγθληί δηαίξεζε δηνηθεηηθά ηελ
απηνθξαηνξία ηνπ ζε επαξρίεο πνπ ε θάζε κηα είρε έλα πνιηηηθό θαη
έλαλ ζηξαηησηηθό δηνηθεηή. Έζεζε ζηελ θπθινθνξία έλα εληαίν ράιθηλν
λόκηζκα, ελνπνίεζε ηα κέηξα θαη ηα ζηαζκά θαη ηε γξαθή. Ο
πιεζπζκόο ηεο απηνθξαηνξίαο νξγαλώζεθε ζε νκάδεο νηθνγελεηώλ πνπ
ήηαλ ζπιινγηθά ππεύζπλεο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο θαη γηα ηελ
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζε ώλ ηνπο. Θεζπίζζεθε έλα απζηεξόο πνηληθόο
θώδηθαο πνπ ήηαλ δεζκεπηηθόο γηα όινπο. Τα πην ζεκαληηθά δεκόζηα
έξγα ηεο επνρήο απηήο ήηαλ ην Μέγα ηείρνο, ε θαηαζθεπή δξόκσλ θαη
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θαλαιηώλ θαη ην απηνθξαηνξηθό καπζσιείν ζην όξνο Ληζάλ. Σε κηθξή
απόζηαζε αλαηνιηθά ηνπ όξνπο Ληζάλ έλαο ζηξαηόο νκνησκάησλ από
8.000 πνιεκηζηέο εληαθηάζζεθαλ ζε έλα κεγάιν όξπγκα γηα λα
πξνζηαηέςνπλ

ηειεηνπξγηθά

ηνλ

ηάθν.

Οη

ζηξαηηώηεο

ήηαλ

εμνπιηζκέλνη κε δόξαηα, ηόμα, μίθε θαη βαιιίζηξεο ελώ νη κνξθέο
πιάζζεθαλ κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα αλαπαξηζηνύλ ππαξθηά πξόζσπα.
Ζ Βνπδηζηηθή ηέρλε
Από ηνλ 1 ν αη. κ.Χ. ν Βνπδηζκόο από ηελ Ηλδία θαη ηελ θε ληξηθή Αζία
πέξαζε ζηαδηαθά ζηε βνξεηνδπηηθή Κίλα. Τνλ βαζηθό άμνλα ηεο
θηινζνθίαο ηνπ Βνύδα (563 π.Χ.), πξίγθεπα από ηε βόξεην Ηλδία ,
απνηεινύλ νη ηέζζεξηο παξαθάησ αιήζεηεο:



Ο πόλνο απνηειεί ηελ παγθόζκηα εκπεηξία ηεο αλζξσπόηεηαο
ζ΄ έλαλ θόζκν όπνπ όι α είλαη πξνζσξηλά.



Ζ αηηία ηνπ πόλνπ είλαη ε επηζπκία.



Ζ απαιιαγή από ηνλ πόλν κπνξεί λα επηηεπρζεί κόλν κέζα
από ηελ απαιιαγή από ηελ επηζπκία.



Ζ επηζπκία κπνξεί λα εμαιεηθζεί κέζα από ην

επγελέο

νθηαπιό κνλνπάηη, απηό ησλ νξζώλ απόςεσλ, ηεο νξζήο
απόθαζεο, ηνπ νξζνύ ιόγνπ, ηεο νξζήο ζπκπεξηθνξάο, ηεο
νξζήο δξάζεο, ηεο νξζήο πξνζπάζεηαο, ηνπ νξζνύ ζηνραζκνύ,
θαη ηνπ νξζνύ δηαινγηζκνύ.
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Η Δσναζηεία Τάνγκ
Ζ Γπλαζηεία Τάλγθ

(618κ.Χ.-907κ.Χ.) έδσζε ζηελ απηνθξαηνξία

21 θπβεξλήηεο. Μεηαμύ απηώλ ήηαλ θαη ν Ταηδόλγθ, έλαο από ηνπο
κεγαιύηεξνπο απηνθξάηνξεο ηεο Κίλαο.

Καιιηεξγεκέλνο άλζξσπνο,

νμπδεξθήο πνιηηηθόο, ηαιαληνύρνο ζπγγξαθέαο, επλόεζε ηελ εμάπισζε
ηνπ Κνκθνπθηαληζκνύ, ηνπ Ταντζκνύ θαη ηνπ Βνπδηζκνύ. Πξνζέιαβε
εμαηξεηηθνύο ππνπξγνύο θαη πηζηνύ ο ζπκβνύινπο. Δπηδέμηνο πνιηηηθόο
θαη δηπισκάηεο ζρεκάηηζε κηα θπβέξλεζε εκπλεπζκέλε από ηα πςειά
ηδαληθά ηνπ Κνκθνπθηαληζκνύ. Παξαρώξεζε ζηνπο Ταντζηέο ζεκαληηθό
ξόιν ζηηο απηνθξαηνξηθέο ηειεηέο θαη επηρνξήγεζε ηε κεηάθξαζε ησλ
Βνπδηζηηθώλ ρεηξνγξάθσλ πνπ εηζήγαγε ζηελ Κίλα ν πξνζθπλεηήο
Ξνπαλδάλγθ. Μεηά ηνλ ζάλαηό ηνπ Ταηδόλγθ, ην 649 κ.Χ., θπβέξλεζε ε
πξώηε θαη κνλαδηθή
θπξίσο

ν

απηνθξάηεηξα, ε Βνπ Εάν. Οη δηάδνρν ί ηεο θαη

Ξνπαλδόλγθ ελίζρπζε

ηελ

θεληξηθή εμνπζία,

ζρεδίαζε

πεξηζόηεξν αλζξσπηζηηθνύο λόκν πο θαη δηέηαμε λα εθαξκνζζνύλ κε
ακεξόιεπην ηξόπν. Πξνώζεζε ηελ ίδξπζε λέαο δηνηθεηηθήο ηάμεο.
Δπέιεμε ηνπο ππνπξγνύο ηνπ κε βάζε ηελ αμία θαη ηα πξνζόληα ηνπο .
Τν 725 κ.Χ. ίδξπζε ηελ Αθαδεκία Χαλιίλ. Τνπ απνδόζεθε από ηνπο
ηζηνξηθνύο ν ηίηινο ηνπ Μηλγθ Χν πάλ, δειαδή ηνπ θσηηζκέλνπ
απηνθξάηνξα.
Καηά ηε δπ λαζηεία Ταλγθ νη Κηλέδνη ήξζαλ ζε επαθή κε ηνπο
Πέξζεο θαζώο θαη κε ηνπο Βπδαληηλνύο. Ννκίζκαηα ηνπ απηνθξάηνξα
Ζξαθιείνπ βξέζεθαλ ζε θηλεδηθνύο ηάθνπο ηνπ 7 ν π αηώλα. Δπίζεκε
ζξεζθεία ηνπ θξάηνπο ήηαλ ν Βνπδηζκόο, αιιά επηθξαηνύζε έλα
πλεύκα αλεμηζξεζθείαο πνπ επέηξεπε ζηνλ Βνπδηζκό, ην λ Ταντζκό θαη
ηνλ Κνκθνπθηαληζκό λα ζπλππάξρνπλ. Ζ πνίεζε, ε δσγξαθηθή, ε
γιππηηθή, ε θεξακηθή θαη ε κηθξνηερλία έθζαζαλ ζε πςειό βαζκό
ηειεηόηεηαο. Τελ ίδηα πεξίνδν εκθαλίζ ζεθαλ θαη ηα πξώηα αγγεία από
ιεπθή πνξζειάλε.
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