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Manuscrisul lui Mao Zedong

Caligrafie de cancelarie

CAPITOLUL 2

ISTORIA ªI
CULTURA
CALIGRAFIEI
CHINEZE
În epoca neolitică existau deja numeroase simboluri gravate
pe vasele de lut, care prezentau anumite trăsături specifice
caracterelor folosite în scriere. Cele mai vechi simboluri gravate
sunt cele de pe carapacea unei țestoase găsite printre relicvele
descoperite în Lacul Jiahu din Județul Wuyang, Provincia Henan,
care datează de mai bine de 8.000 de ani. În 1994 excavațiile
au scos la iveală un număr mare de vase de lut printre vestigiile
arheologice Daxi din Yangjiawan, în Provicia Hubei. Între acestea
se aflau 170 de simboluri gravate diferite. Toate se asemănau cu
inscripțiile antice pe oase. Această descoperire a postulat perioada
de formare a caracterelor chinezești ca fiind situată cu 6.000 de ani
în urmă. Cele mai vechi materiale scrise descoperite până acum
sunt inscripții pe oase și inscripții în bronz realizate la mijlocul
și către sfârșitul Dinastiei Shang (aprox. secolele XIV î.Hr. – XI
î.Hr.). Între Dinastiile Shang și Han (aprox. 1760 î.Hr. – 8 d.Hr.),
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caracterele chinezești au traversat diverse etape de evoluție:
inscripții pe oase – inscripții în bronz – caracterele de pe sigiliile
mari – caracterele de pe sigiliile mici – scrierile clericilor – scrisul
de mână. Pe vremea Dinastiei Shang (1600 î.Hr. – 1046 î.Hr.),
inscripțiile pe oase și inscripțiile în bronz au început să prezinte
caracteristici caligrafice, au apărut chenarele, s-a folosit pensula de
scris, au apărut stiluri specifice de scriere etc. Pe vremea Dinastiei
Zhou (1046 î.Hr. – 771 î.Hr.) inscripțiile în bronz erau înclinate
după liniile formelor; în perioada Primăverilor și Toamnelor și a
Statelor Combatante, caracterele erau realizate mai artistic și erau
decorate. Când primul împărat al Dinastiei Qin (259 î.Hr. – 210
î.Hr.) a popularizat caracterele standard ale scrierii în întreaga
țară, el a creat astfel o bază solidă cu privire la orice modificări
aduse scrierii, dar și privitor la legi și reglementări.
În sec. al XVI-lea d.Hr., Dinastia Shang a înlocuit Dinastia
Xia (sec. XXI î.Hr. – sec. XVI î.Hr.). Aceasta era a doua dinastie
a Chinei antice. De la întemeierea sa, capitala dinastiei s-a mutat
de mai multe ori, până în jurul anului 1300 î.Hr., când Împăratul
Pangeng a stabilit capitala în Yi (numele localității, în Orașul
Anyang, Provincia Henan de astăzi). Din momentul acela, țara
a devenit mai stabilă și mai puternică. Această perioadă specială
s-a numit dinastia Yin sau Yinshang. Inscripțiile pe oase erau o
practică răspândită în timpul Yinshang. Cum scrierea constituia
un sistem relativ complet în acea perioadă timpurie, ea prezenta
caracterele cele mai complete care s-au păstrat în China. S-au
descoperit până acum 150.000 de oase inscripționate, cu un număr
total de peste 4.500 de caractere diferite. Conținutul acestor
inscripții este foarte bogat și el face referire la diferite aspecte ale
vieții sociale din timpul Dinastiei Shang, de la politică, la aspecte
militare, culturale și sociale, și chiar până la calendar, astronomie,
medicină, știință și tehnologie. Printre aceste caractere recunoscute

