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Abstract 

This study aims to examine and compare four objects of Chinese art that derive from 

two different dynasties; the Han dynasty and the Tang dynasty. The goal is to reach an 

understanding of what the art in China conveyed, and how Hellenistic and religious 

influences affected the Chinese art during the two dynasties. Thereafter a comparing 

will be made between the arts of the Han and the Tang periods, to deduce what the 

differences were between them. This study also aims to take part in the debate of 

whether the Chinese art really were adapting foreign styles and concepts or not. 

 

The issue this study aims to solve are divided between three questions: What did the 

four artworks convey during the dynasties of the Han and Tang? In what ways were the 

artworks influenced by Buddhism and Hellenism during the two dynasties? What 

differences and similarities exists between the artworks of the Han dynasty and the 

Tang dynasty? To answer these questions, this study uses literature about the arts of 

China from two authors. 

 

The conclusion of this study show that the four artworks were all influenced by 

Hellenistic and Buddhist elements, and they had both their differences and similarities. 

The attributes of Hellenism gave birth to the realism of sculptures, and the attributes of 

Buddhism in the beginning of its spread into China were slowly being adapted into 

Chinese society by the ordinary people. 

 

Nyckelord 

Kina, Konst, Handynastin, Tangdynastin, buddhism, hellenism. 

 

Tack 

Stort tack till Steffen Hope som genom god handledning väglett mig i arbetet och visat 

ett intresse i mitt skrivande. Arbetsområdet valdes ut med hjälp av honom, och 

presenterade mycket goda tips och råd för utförandet av undersökningen. 
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1 Inledning 

Antika konstverk vet vi alla om och känner till. Konst från Egypten, Grekland och 

Romarriket är väldigt bekant för oss eftersom det dyker upp även idag i bland annat 

skolundervisning, museum och film. Bland dessa konstföremål hade religionen en stor 

betydelse eftersom det ofta gjordes avbildningar av gudar. Den kinesiska konsten under 

Handynastin (206 f.Kr.-220 e.Kr.) och Tangdynastin (618-907) hade sina särskilda drag 

och utseenden som skilde sig från Europa, men den hellenistiska konsten spred sig 

österut och hade påverkan på andra typer av konst i olika samhällen och kulturer, 

däribland även Kina. Även Buddhism spred sig till Kina vid denna tid och gjorde 

inflytande. Genom handel och kulturmöten förenades och förändrades idéer och tankar 

som gav liv till nya uttryck av den kinesiska konsten. Därför intresserar jag mig i att 

undersöka vilken påverkan hellenistisk konst och religionen hade på sammanlagt fyra 

kinesiska konstverk under de två nämnda dynastierna. 

 

1.1 Syfte 

Denna undersökning har som syfte att studera och analysera kinesisk konst under två 

historiska perioder; Handynastin (206 f.Kr.-220 e.Kr.) och Tangdynastin (618-907). 

Målet är att nå en uppfattning om vad konstföremål i Kina förmedlade, och hur 

hellenistiska och religiösa influenser påverkade den kinesiska konsten under de två 

nämnda tiderna. Genom hanterandet och arbetandet av fyra utvalda konstverk så uppnås 

det förhoppningsvis klarhet och förståelse för samhällena konsten kom ifrån. Efter att 

källorna och konstverken har behandlats ska det göras en jämförelse mellan kinesisk 

konst som influerats av hellenismen och kinesisk konst influerat av religiös åskådning 

under Han- och Tangdynastin. Därefter redogör undersökningen för vilka normer och 

värderingar som fanns, samt vilka internationella relationer Kina hade som gjorde att 

konsten där transformerades. 

 

Syftet med denna undersökning är även att delta i den akademiska debatten som handlar 

om huruvida den kinesiska kulturen och dess konst under perioden som angår till arbetet 

verkligen påverkats av yttre faktorer, det vill säga hellenism och buddhism i detta fall. 

De två författarna Craig Clunas och Mary Tregear tas upp i den tidigare forskningen, 

bakgrunden, och i diskussionen om influenserna i Kina under de två perioderna. De har 

olika synpunkter på Kinas anpassande till idéer som kommer från andra länder. 
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Undersökningen tar därför ställning i denna debatt vid slutet av arbetet och 

argumenterar för vilken ståndpunkt som mest stämmer överens med informationen som 

tagits upp. Genom detta arbete bidrar undersökningen till den aktuella debatten om 

förändringar av Kinas konst och kultur under Han- och Tangdynastin. 

 

1.2 Frågeställningar 

I detta arbete ställs de fyra konstverken i centrum för undersökningen. Ett utförligare 

redovisande av alla kommer tas upp i arbetet och finns även tillgängliga i bilagorna. 

Genom dem avser undersökningen att kunna besvara följande frågeställningar:  

• Vad förmedlade konstverken under Handynastin och Tangdynastin? 

• Hur påverkades konstverken under Handynastin och Tangdynastin av 

buddhismens och hellenismens spridning till Kina? 

• Vilka likheter och skillnader finns mellan konstverken från Handynastin 

respektive Tangdynastin? 
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2 Tidigare forskning 

Forskningsläget angående den kinesiska konsten och dess förändrande inom ramen för 

Handynastin och Tangdynastin redovisas i detta kapitel. Den valda forskning som 

presenteras har som syfte att återkoppla till undersökningens problemområde, nämligen 

på vilka sätt konsten förändrades i Kina och anledningar till detta, samt vilka skillnader 

som fanns mellan konsten från Handynastin och Tangdynastin. Den tidigare 

forskningen kommer att bidra till en utgångspunkt i denna undersökning. De arbeten 

som tas upp i detta kapitlet jämförs och vägs mot varandra, och förklarar vad denna 

kunskap betyder för studien. Mary Tregears och Craig Clunas arbeten kommer också 

lyftas upp här, och egna reflektioner knyts ihop med deras ståndpunkter. 

 

2.1 Skulpturer med hellenistiska inflytanden 

Lukas Nickel har i sin artikel The First Emperor and Sculpture in China, undersökt 

bland annat om hur hellenismen påverkade byggandet av skulpturer i den förste kejsaren 

Qin Shi Huangdis mausoleum. Detta arbetets syfte är att undersöka det plötsliga och 

kortlivade intresset för skulpturbygge i Kina under 200-talet f.Kr., och placerar det i en 

kontext som rör den tidens utvecklingar över Asien. Nickel förenar konstihistoriska, 

arkeologiska och litterära bevis för att utreda om kejsarens stora intresse i skulptur var 

ett resultat av kontakt med den samtida hellenistiska världen eller inte.1 

 

Nickel skriver att verklighetsbaserade skulpturer tidigare i Kina var en helt okänd form 

av konstskapande, och förklarar att det inte fanns någon tradition som gjorde 

tillverkningen av kejsarens berömda terrakottaarmé möjlig. Ingen tidigare eller samtida 

medlem av den kinesiska eliten demonstrerade någon form av intresse för skulptur 

överhuvudtaget. Även fast gravar under de kommande århundradena innehöll statyetter 

var de generellt sätt mindre och hade allmänna utseenden. Efter att kejsaren hade dött 

verkade skulpturbygge förlora sin betydelse och attraktion bland hantverkare och 

kunder. Det var endast när buddhismen framträdde som skulptur fick prioritering och 

fokus i kinesisk konst igen.2 

 

 
1 Lukas Nickel, The First Emperor and Sculpture in China, Cambridge University Press, Vol. 76, nr. 3, 

2013: 413-447, s. 413. 
2 Lukas Nickel, The First Emperor and Sculpture in China, Cambridge University Press, Vol. 76, nr. 3, 

2013: 413-447, s. 414. 
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Eftersom skulpturerna i terrakottaarmén inte kan kopplas till en inhemsk kinesisk 

tradition är det nödvändigt att kolla närmare på vad som startade deras plötsliga 

ankomst och var färdigheterna kom ifrån, menar Nickel. Vid denna tid var det bara en 

kulturellt kopplad grupp av stater i Asien som skapade stora realistiska skulpturer för 

offentliga platser och gravplatser, nämligen de hellenistiska staterna i västra och 

centrala Asien, som uppstod i takt med Alexander den stores erövring. Om en 

utomstående faktor spelade roll i skapandet av terrakottafigurerna så måste det vändas 

till den samtida hellenistiska världen.3 

 

Nickel skriver att skildringar av den mäsnkliga figuren var inte en vanlig del av de 

normer som rådde i kinesiska gravar före Qindynastin. Uppenbarligen började en 

religiös praxis användas från 300-talet f.Kr. och ledde till inkluderandet av figurer i 

vissa gravar, vilket kan betyda att terrakottakrigare som gravfigurer har tidigare lokala 

rötter, skriver Nickel. De kända exemplen av skulpturer var dock små figurer av 

keramik, brons eller trä, och var ganska obearbetade. Inte en enda grav från eliten 

verkar ha haft skulpturer som är jämförbara med krigarna i terrakottaármen. För sin 

samtid måste den förste kejsarens skulpturer ha varit dramatiskt nytt. Anmärkningsvärt 

var också att intresset för skulptur begränsades till kejsaren själv.4 

 

Även fast statyetter i tidigare gravar symboliserade tjänare eller soldater, gavs inget 

försök till att faktiskt efterlikna människan, hävdar Nickel, och ingen skulptur gjordes i 

naturlig storlek. Betoningen på krigarnas verkliga utseenden och den stora skalan 

placerar terrakottakrigarna utanför den lokala traditionen.5 Efter den förste kejsarens 

korta regeringstid förlorade skulpturer sin prominens nästan omedelbart. Under några 

generationer efter Qindynastins slut tillverkades fortfarande terrakottasoldater för den 

styrande Hanfamiljen omkring huvudstaden Chang’an och Xuzhou, som var 

Hankejsarnas fädernebygd. Dessa skulpturer var bara runt 50-80 cm långa med enkla 

kroppsmodeller och utan individuella särdrag. Under 200-talet f.Kr. användes skulpturer 

sällan, men blev etablerade under Handynastin.6 

 
3 Lukas Nickel, The First Emperor and Sculpture in China, Cambridge University Press, Vol. 76, nr. 3, 

2013: 413-447, s. 414. 
4 Lukas Nickel, The First Emperor and Sculpture in China, Cambridge University Press, Vol. 76, nr. 3, 

2013: 413-447, s. 418. 
5 Lukas Nickel, The First Emperor and Sculpture in China, Cambridge University Press, Vol. 76, nr. 3, 

2013: 413-447, s. 420. 
6 Lukas Nickel, The First Emperor and Sculpture in China, Cambridge University Press, Vol. 76, nr. 3, 

2013: 413-447, s. 418. 
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Nickel skriver att hantverkarna som byggde terrakottakrigarna försökte uppenbarligen 

skapa figurer som såg ut som verkliga personer, vilket de lyckades med eftersom 

moderna forskare trott de var porträtt. Moderna observationer har även beskrivit 

skulpturerna som ”mästerverk av realism”, en beskrivning som även skulle kunna gå att 

hitta bland hellenistiska statyer. En närmare observation visar däremot att 

terrakottaármen jämför sig mindre med hellenismen, trots de detaljerade skildringarna 

av yttre drag. Proportionerna hos terrakottakrigarna var felaktiga. Det är uppenbart att 

de inte skapades av erfarna skulptörer i grekisk mening, utan hantverkare från 

verkstäder som producerar keramiska dräneringsrör.7 

 

En mycket avancerad förståelse för den mänskliga kroppen visas i en grupp skulpturer 

sydost om kejsarens vall. Arkeologer har grävt fram elva svårt skadade figurer, varav 

endast fem av dem kunde återställas något för att få en bild av hur de ursprungligen såg 

ut. Skulpturerna beskrivs oftast som dansare och akrobater, även fast deras egentliga 

funktion är svår att fastställa. De är inte massproducerade i allmänna drag såsom 

krigarna, utan varje enskild figur är formade i olika ställningar eller rörelser. De verkar 

ha modellerats individuellt.8 

 

Nickel beskriver att figurerna endast bär höftskynke, och som exponerar kropparnas 

konturer. Skulptörerna försökte synliggöra ben, leder och muskler. En förståelse för 

kroppens struktur märks i en figur av en akrobat, möjligen en tyngdlyftare. Hans 

bastanta och muskelbundna kropp visar många anatomiska detaljer, såsom biceps och 

senor, som aldrig representerats tidigare i Kina. Om terrakottakrigarna var det enda som 

fanns bland alla figurer, hade det kanske istället kunnat kopplas till vilken annan 

samtida skulpturs-kultur som helst. Då naturliga skulpturer tillverkades i flera 

Euroasiatiska kulturer kom intresset för anatomiska detaljer hos den mänskliga kroppen 

från Grekland.9 Akrobat-figurerna visar en ganska nära kunskap om hellenistisk 

 
7 Lukas Nickel, The First Emperor and Sculpture in China, Cambridge University Press, Vol. 76, nr. 3, 

2013: 413-447, s. 420. 
8 Lukas Nickel, The First Emperor and Sculpture in China, Cambridge University Press, Vol. 76, nr. 3, 

2013: 413-447, s. 422. 
9 Lukas Nickel, The First Emperor and Sculpture in China, Cambridge University Press, Vol. 76, nr. 3, 

2013: 413-447, s. 423. 
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skulpturbygge. Människorna som byggde dem verkar ha varit medvetna om 

föreställningar som hade betydelse för grekiska skulptörer.10 

 

Enligt Nickel bortses det ofta från att terrakottaármen inte var de enda och absolut inte 

de viktigaste skulpturerna som kejsaren bemyndigade. Betydligt mer känt vid den tiden 

var en grupp av bronsfigurer som möjligen representerar början av skulpturbygge i 

riket. Dessa skulpturer kvarstod aldrig men beskrivs i tidig litteratur. Figurerna nämndes 

först i Huainanzi (ca. 139 f.Kr.), ursprungligen skriven av Liu An och som är ett 

filosofiskt samlingsverk (ca. 179-122 f.Kr.). I den stod det att kejsaren samlade alla 

vapen från erövrade stater och använde dem för att skapa tolv bronsfigurer och visade 

upp dem i palatset. Var detta palats fanns är okänt, men de var utan tvekan uppvisade 

offentligt.11 För första gången i kinesisk historia finns det uppgifter om offentliga 

skulpturer med politisk funktion.12 

 

Nickel fortsätter med att förklara att det fanns inskriptioner på dessa statyer som 

berättade bland annat om att ”jättarna” dök upp från staden Lintao, som var den 

västligaste utposten under Qinperioden i Kina. Ifall uppgifter om hellenistiska 

skulpturer nådde Kina så behövde de säkerligen ta sig genom Lintao.13 De första 

skulpturerna gjorda i Qinperioden var inte ett påhitt från kejsaren eller hans rådgivare, 

utan medvetna kopior. De tolv exotiska ”jättarna” från Lintao nämnda i inskriptionerna 

var mallarna för skapandet av bronsfigurerna. Utöver deras enorma storlek så är 

skulpturernas enda utmärkande drag den ovanliga utländska klädseln. Det är troligt att 

bronsfigurerna blev likadant klädda på ett icke-kinesiskt sätt och representerade 

utlänningar. Att de gjordes i brons kan peka mot ett grekiskt sammanhang.14 

 

Det var under 200-talet f.Kr. som det skapades en exceptionell historisk möjlighet för 

kontakt mellan Kina och Grekland, skriver Nickel. Den våldsamma förändringen av den 

politiska kartan över centrala och västra Asien orsakad av Alexander den store och hans 

 
10 Lukas Nickel, The First Emperor and Sculpture in China, Cambridge University Press, Vol. 76, nr. 3, 

2013: 413-447, s. 427. 
11 Lukas Nickel, The First Emperor and Sculpture in China, Cambridge University Press, Vol. 76, nr. 3, 

2013: 413-447, s. 436. 
12 Lukas Nickel, The First Emperor and Sculpture in China, Cambridge University Press, Vol. 76, nr. 3, 

2013: 413-447, s. 437. 
13 Lukas Nickel, The First Emperor and Sculpture in China, Cambridge University Press, Vol. 76, nr. 3, 

2013: 413-447, s. 439. 
14 Lukas Nickel, The First Emperor and Sculpture in China, Cambridge University Press, Vol. 76, nr. 3, 

2013: 413-447, s. 440. 
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efterträdare öppnade utan tvekan nya banor för interaktion mellan öst och väst. 

Alexander spelade själv en viktig roll för förändringen av grekisk konst. Han tog med 

skulptörer och målare till sina expeditioner som glorifierade honom i flertals porträtt. 

Alexander visade upp sig själv på olika sätt, bland annat som ungdomlig, general eller 

gud och skyltade med dessa konstverk över hela sitt rike. Han använde det 

propagandistiska värdet av konst betydligt mer än någon annan härskare före honom. 

Han och hans efterträdare gav konst en politisk funktion.15 

 

Nickel refererar till Diodorus Siculus, som var en grekisk historiker och levde under det 

första århundradet f.Kr. och skrev boken Bibliotheca Historica. I den står det att 

Alexander medvetet försökte imponera på folken öster om hans rike genom att sprida 

berättelser om jättar. För att markera gränsen av hans kampanj reste Alexander altare för 

de tolv olympiska gudarna som varje var 50 alnar höga (22,86 m), och lämnade efter sig 

läger som var överdrivet stora. Till exempel hade hyddor sängar som var fem alnar 

långa (2,28m). Tanken var att skapa ett läger med hjälteliga proportioner och sedan 

lämna det som bevis för stora män med en styrka lik jättar till de infödda.16 

 

Det är möjligt att denna händelse och berättelserna om den bidrog till grunden för 

historien om jättar som blev känt i Kina ungefär hundra år senare. Kejsarens tolv 

skulpturer gjordes i brons, som likadant vanligtvis gjordes i Grekland under den 

klassiska och hellenistiska perioden. Skulpturerna var offentliga med en politisk 

funktion, vilket speglar Alexander den stores bruk av skulpturer. Deras utseende var 

utländsk och inskriptionerna angav att de skapades efter en modell från ”långt åt väst”. 

De viktigaste skulpturerna kejsaren bemyndigade kan klart kopplas till väst och dess 

hellenistiska inflytande.17 

 

2.2 Bronshuvud med hellenistiska och buddhistiska inslag 

Ernest Govetts artikel Chinese Greco-Buddhist Bronze Head uppmärksammar 

spridandet av hellenistiska och buddhistiska inflytanden på ett kinesiskt konstverk under 

600-talet, tiden då Tangdynastin var rådande. För att förstå hur den grekiska konsten 

 
15 Lukas Nickel, The First Emperor and Sculpture in China, Cambridge University Press, Vol. 76, nr. 3, 

2013: 413-447, s. 428. 
16 Lukas Nickel, The First Emperor and Sculpture in China, Cambridge University Press, Vol. 76, nr. 3, 

2013: 413-447, s. 441. 
17 Lukas Nickel, The First Emperor and Sculpture in China, Cambridge University Press, Vol. 76, nr. 3, 

2013: 413-447, s. 441. 
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penetrerade Kinas gränser i väst behövs det blickas tillbaka mot Alexander den stores 

dåd och den grekiska konsten som togs till Indien. Exempel på grekisk-buddhistiska 

konstföremål har hittats där och dateras troligtvis till det första eller andra århundradet 

e.Kr.18 

 

Att hellenismen färdades något norrut och tog nästan 900 år för den att korsa den 

kinesiska gränsen är knappast förvånande skriver Govett, eftersom Indiens traditioner, 

konstverk, och sedvänjor var extremt konservativa. Den nästan oframkomliga vägen 

över Himalaya med dess enorma räckvidd gjorde det också svårt för hellenismens 

spridande att ta sig till Kina. Anmärkningsvärt är även att influensen nådde ända till 

Japan, som var mycket enklare att ta sig till än regionen Khotan i nordvästra Kina. Men 

det finns ett kännetecken som har en avgörande punkt i förmån för den grekiska 

konstens inflytande och spridning in till Kina genom Indien, nämligen samma typ av 

grekisk konst som senare influerade Indien, Kina och Japan, det vill säga konsten av 

Skopas.19 

 

Govett skriver att denna konstnär var den första att styra om den allmäna karaktären hos 

den fidianska konststilen (hellenisk; lugn, fridfull och avslappnad mänsklig kropp) och 

fokuserade på representerandet av särskilda mänskliga uttryck. Exemplen av grekisk 

konst som nådde Indien efter Alexanders tid kan endast ha varit mindre hantverk, och 

utan tvekan var majoriteten av dessa mynt som bar på Alexanders och andras ansikten. 

Alla mynt tillverkades mer eller mindre på samma sätt efter Skopas eller Lysippos 

stilar. Lysippos var efterföljare till Skopas beträffande modifierandet av tidigare konst 

till att ange individuellt uttryck.20 

 

Govett beskriver sedan ett bronshuvud som är ett sällsynt exemplar av grekisk-

buddhistisk konst som tillhörde det lilla isolerade distriktet Khotan och dateras till det 

första århundradet av Tangdynastins styre. Huvudet är utformat för att uppfylla de krav 

hos utseendet av en bodhisattva som nått den sista inkarnationen, vilket anges av 

kristallen den bär. Ett fromt besinnande är därför motivet för ansiktsuttrycket, och detta 

 
18 Ernest Govett, Chinese Greco-Buddhist Bronze Head, The Lotus Magazine, Vol. 10, nr. 2, 1919: 80-81, 

83, s. 80. 
19 Ernest Govett, Chinese Greco-Buddhist Bronze Head, The Lotus Magazine, Vol. 10, nr. 2, 1919: 80-81, 

83, s. 80. 
20 Ernest Govett, Chinese Greco-Buddhist Bronze Head, The Lotus Magazine, Vol. 10, nr. 2, 1919: 80-81, 

83, s. 80. 
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medför halvt nedsänkta ögon, utskjutande ögonbryn, uttryck som Skopas själv skapat i 

sina konstverk. Ögonlocken är delvis sammandragna över framskjutande ögonglober, 

vilket är förenligt med den kinesiska idén om att representera tankeintensitet. Ögonen 

blickar också mot jorden för att signifiera en koncentration av reflekterandet över saker 

som angår renandet av själen. Näsan och dess relation till pannan, linjerna i kinderna, 

munnen, och hakan kommer rentav från den grekiska stilen.21 

 

Govett fortsätter beskrivandet med att öronen däremot är förlängda och nära mot 

huvudet för att uttrycka värdighet i kinesisk mening. Håret, som inte går att observera 

från framsidan på grund av kronan, är uppsatt från sidora till en chinjong på toppen av 

huvudet, en metod som användes vid denna tid i Japan såsom i Kina för motsvarande av 

status. Den höga kronan är ytterst intressant, dock inte själva formen på den, eftersom 

den inte var ovanlig under sin tid. Det är de skilda sprialerna som utgör mönstret på 

kronan som indikerar en ovanlighet bland kinesiska skulpturer, då inget annat liknande 

exemplar har hittats. Spiralernas ursprung kommer från Grekland och är oftast sedda 

antingen som separerade eller i förlopp bland målade grekiska vaser från 400-talet 

f.Kr.22 

 

Bronshuvudet tillhörde uppenbarligen till en stående figur som representerade en 

bodhisattva, skriver Govett, och som var placerad på vardera sida om en sittandes 

Buddha för att forma en tempel-treenighet. Figuren symboliserar andlig perfektion, 

skild från jordlig form och kön och den fokuserar endast på själen, samt har en jämlik 

samhörighet med alla människor i världen. Forskare är även eniga om att bronshuvudet 

symboliserar en människa som har stridit den goda kampen genom reinkarnationer, och 

med en fullständigt ren själ nått gränsen till nirvana. Även om bodhisattvan är i djup 

meditation så ser den allt, vet allt, och sprider lyster från sin obefläckade själ till alla 

människor som söker efter inspiration och ljus för att leda dem på den ädla åttafaldiga 

vägen som vandrades av Buddha.23 

 

 
21 Ernest Govett, Chinese Greco-Buddhist Bronze Head, The Lotus Magazine, Vol. 10, nr. 2, 1919: 80-81, 

83, s. 83. 
22 Ernest Govett, Chinese Greco-Buddhist Bronze Head, The Lotus Magazine, Vol. 10, nr. 2, 1919: 80-81, 

83, s. 83. 
23 Ernest Govett, Chinese Greco-Buddhist Bronze Head, The Lotus Magazine, Vol. 10, nr. 2, 1919: 80-81, 

83, s. 83. 
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2.3 Religion och filosofi i Kina 

I boken Chinese Religious Art tar Patricia Eichenbaum Karetzky upp Kinas olika 

religiösa åskådningar genom historien, däribland konfucianism, daoism och buddhism. 

Hon skriver i sin slutsats att det finns många grundläggande likheter mellan de tre 

religionerna. Alla tre har haft politiska beståndsdelar där rådgivare erbjudit sina 

religiösa kunskaper som skulle vägleda härskaren. Även fast buddhism och daoism fann 

sin tjänst vid hovet var konfucianism den dominerande ideologin i den politiska sfären. 

Detta var på grund av flera anledningar, bland annat för fortsättandet av kungens roll 

som representant för sitt folk behövde han söka landets och himlens välsignelse.24 

 

Konfucianistiska värderingar tog upp betydelsen av moraliskt styre där socialt ansvar 

och ömsesidig respekt kunde skapa ett lugnt och organiserat samhälle, berättar 

Karetzky. Dessa slags ritualer hämtade Han-kejsarna från Zhoudynastins sedvänjor som 

var lovordade i de konfucianistiska skrifterna. Grundat på idealen om familjerelationer 

hade filial fromhet en betydande roll som en etisk modell för mänskligheten. Bilder av 

dygdiga karaktärer, hjältar och skurkar utfärdade dessa ideal i gravarna under 

Handynastin, men inget ovan jord. Sedan Tangynastin var rikets administration i 

händerna på den bildade byråkratin som vann sina positioner genom genomförandet av 

medborgerliga examinationer baserade på konfucianismens skrifter. Detta resulterade i 

en omfattande likformighet av kunskap bland de lärda.25 

 

Konfucianistiska läror var inte i konflikt med personligt religiöst liv, skriver Karetzky. 

Vissa buddhistiska och daoistiska anhängare var hängivna till en enda gudomlighet, 

skrift, eller studiegrupp, men likheterna i de traditionella sedvänjorna gjorde att de 

kunde ha förståelse för varandra. Alla tre religioner vördade berg som heliga platser, 

och alla hade tempel som en plats för tillbedjan. Dessa tempel var ofta lokaliserade högt 

upp i bergen, då de var närmare himlen. Till och med metropolitiska tempel separerades 

från byarna och storstäderna, vilket tillät en fridfull gemenskap med naturen och 

gudarna.26 

 

 
24 Patricia Eichenbaum Karetzky, Chinese Religious Art, Washington DC: Lexington Books, 2013, s. 375. 
25 Patricia Eichenbaum Karetzky, Chinese Religious Art, Washington DC: Lexington Books, 2013, s. 375. 
26 Patricia Eichenbaum Karetzky, Chinese Religious Art, Washington DC: Lexington Books, 2013, s. 375. 
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Karetzky skriver att alla tre religioner hade en mängd heliga skrifter och avbildningar. I 

templen satt gudarna på stora altare, vilket baserades på den buddhistiska prototypen av 

ikoner. Konstnärer skildrade gudomligheterna genom att använda sig av kungliga 

attiraljer, såsom lyxiga möbler, en tron, sidenkläder, kronor och juveler. Till en början 

vistades gudarna i stora tempel, men det fanns även flyttbara helgedomar för privat 

tillbedjan. Trots att det fanns predikningar och mässor under festivaler så var tillbedjan 

en personlig ensak. Slutligen introducerade buddhismen ett koncept av konst som en 

meriterande aktivitet i Kina. Vilket försök som helst bland de troende att bevara 

doktrinen resulterade i ett anskaffande av god karma, och de meriterna kunde appliceras 

till vem som helst som ville skapa konst i religionens namn.27 

 

Olika typer av konst fungerade som en religiös funktion i alla tre religioner, skriver 

Karetzky. Utöver ikonerna så fanns porträtt och bildliga berättelser som hedrade 

grundarna av religionerna. Patriarker och efterföljare blev också föremål för 

helgonbiografier som berättade om deras ursprung och åstadkommanden. I en annan typ 

av religiös konst gavs konstnärer uppdrag att hugga ut gudomliga visioner i bergväggar. 

Dessa platser befann sig oftast vid olika områden och var ibland kopplade till buddhism 

eller daoism. Människor behövde klättra upp för bergen för att kunna se konsten som 

fanns inuti. Precis som de äldre buddhistiska grottorna längs Sidenvägen, med färgrika 

skulpturer och målningar som täckte varje yta, var dessa andliga miljöer förtrollande för 

beskådare. Det var där som kolossala storlekar användes för att markera betydelsen för 

gudavärlden.28 

 

Därtill utvecklade både buddhismen och daoismen skolor som betonade rituella 

munderingar och illustrerade bilder. Noggrannhet i utfärdandet av ikoner, deras 

proportioner och kännetecken dominerade estetisk praktik. Porträtt, mandalas, och 

kartor var viktiga beståndsdelar för att förstå de svåra doktrinerna. Rituella objekt visar 

hur praktfulla klockorna, rökelsebrännare, och andra redskap kunde vara. Magiska 

amuletter inom budhhismen som var inristade med skrift och symboler förmedlade 

andlig kraft och erbjöd beskyddande. Daoismen använde sig av talismaner, bilddiagram, 

och tecknade framställningar för att förstärka meditation, och illustrerade böcker med 

recept för elixirer med syfte att nå odödlighet.29 

 
27 Patricia Eichenbaum Karetzky, Chinese Religious Art, Washington DC: Lexington Books, 2013, s. 375. 
28 Patricia Eichenbaum Karetzky, Chinese Religious Art, Washington DC: Lexington Books, 2013, s. 376. 
29 Patricia Eichenbaum Karetzky, Chinese Religious Art, Washington DC: Lexington Books, 2013, s. 376. 
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2.4 Återkoppling av tidigare forskning 

De mindre skulpturerna som skildrar akrobater i Shi Huangdis mausoleum visar tydliga 

anatomiska drag, vilket går att koppla till hellenismens realism i att representera 

människan. De tolv bronsskulpturerna som byggdes av besegrade fienders vapen 

skapades efter ”jättarna” från Lintao, som var en stad beläget längst till väster om Kina 

under Qindynastin. Att bronsskulpturerna liknade utländska män visar på en viss 

kontakt med hellenismen. Bronshuvudet visar två olika konststilar, alltså hellenistisk 

och buddhistisk konst, som enats till ett enda konstverk. Innan hellenismen nådde Kina 

kom den till Indien, där buddhismen var den rådande religionen i landet. Med tiden 

skulle dessa idéer blandas och formas till ett slags andligt ideal som visade perfektion 

hos den mänskliga naturen. De olika religiösa och filosofiska idéerna som fanns i de 

kinesiska konstverken hade dock olika funktioner. Avbildandet av patriarker skulle lyfta 

livsåskådningens betydelse och ursprung. 

 

Utifrån boken och de två artiklarna i den tidigare forskningen utvecklas en förståelse för 

hur de hellenistiska inslagen och de religiösa inflytandena framställdes och skildrades i 

den kinesiska konsten. Dessa olika inslag på konsten visar kinesernas attityd mot 

främmande idéer som kommer utifrån. Genom att undersöka och analysera 

källmaterialen från de två olika dynastierna kommer arbetet att kunna luta sig tillbaka 

till den tidigare forskningen och möjligtvis finna liknande inslag från olika idéer och 

faktorer. 

 

2.5 Ståndpunkter angående yttre faktorers påverkan 

Art in China av Craig Clunas och Chinese Art av Mary Tregear har olika synpunkter 

angående hur stor påverkan yttre faktorer egentligen hade på kinesisk konst och kultur. 

Medan Tregear anser att Kina haft en ganska ostörd kultur genom sin historia, påstår 

Clunas att internationella relationer och utbyten bidragit till Kinas tillämpande av olika 

kulturer. Båda författare går heller inte in så mycket i djupet huruvida konsten i Kina 

påverkats av hellenistiska inslag. Tregear skriver bland annat att skulpturbygge av 

människor handlade mer om personlighet än anatomi, medan Clunas endast skriver om 

deras realistiska utseenden. 

 

Deras olika ställningstaganden till huruvida Kina lät sin konst påverkas av yttre faktorer 

är inte en god förutsättning för arbetet att vara enhetligt och konsekvent. Därför kommer 
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undersökningen i den sammanfattade analysen göra ett ställningstagande om vilket som 

stämmer mest överens med informationen i arbetet. Detta görs utifrån ett 

argumenterande om vad som förbättrar den vetenskapliga undersökningen. 

 

2.6 Konsten i Handynastin – hellenism 

Konsten från Qin- och Handynastin demonstrerade en helt ny aspekt på kinesiskt 

konstnärligt uttryck. Medan tidigare konstverk i Kina associerades med ritualer, 

ceremonier, och successivt senare utvecklades till dekorativa uttryck för social status, så 

var konsten under Qin och Han kopplade till myter och vardagligt liv. Det var i början 

både en berättande och uttrycksfull konst.30 

 

Storslagna gravmöbleringar förser med information om den tillämpade konsten. De 

naturligt stora figurerna av människor och hästar i kejsaren Qin Shi Huangs grav är 

sällsynta exempel på skulpturer i lera. Terrakottafigurerna är ungefär 7,5 cm tjocka och 

verkar ha modellerats med noggrannhet och fokus på detaljer gällande hårstilar och 

individuella ansiktsformer. De hör till kinesiska koncept för skapande eftersom det visas 

ett intresse för personlighet än kroppens anatomi. Även fast terrakottakrigarna 

överhuvudtaget inte kan jämföras med indiskt eller grekiskt skulpturbygge, så har de ett 

liknande drag och de skapade en början av en tradition med konst i gravar som fortsatte 

i flera århundraden, och blev successivt mindre i storlek. Skulpturerna reflekterar en 

aspekt av en tradition som handlar om människans situation och tillvaro i världen och 

naturen, vilket är typiskt för kinesisk konst, både i bild och skulptur.31 

 

Tregear skriver här att terrakottakrigarnas design fokuserade på förmedlandet av 

personlighet och individualitet, och inte kroppens anatomi. Så långt verkar forskare vara 

överens, men när Tregear nämner de andra terrakottafigurerna som skildrade akrobater 

går hon inte in djupare i detalj angående dem, vilket är märkligt. Om Tregear försöker 

visa på att Kinas kultur och konst var traditionellt bestående, så lyckas hon inte med det 

om hon bortser från akrobaterna. 

 

Att det har liknande drag till hellenistiskt skulpturbygge skulle egentligen kunna ses 

som en influens på bygget av terrakottakrigarna, även fast det brister i jämförandet 

 
30 Mary Tregear, Chinese Art, Rev. Uppl., London: Thames and Hudson Ltd, 1997, s. 50. 
31 Mary Tregear, Chinese Art, Rev. Uppl., London: Thames and Hudson Ltd, 1997, s. 61. 
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mellan dem. Även fast kopior av någonting inte skulle se ut likadant som 

originalversionerna, är det fortfarande kopior som hämtat inspiration från originalen. 

Terrakottakrigarna behöver nödvändigtvis inte ha haft samma typ av drag som 

hellenismen för att göra egna versioner av skulpturer. 

 

Det som fanns kvar från prins Liu Shengs och hans fru prinsessan Dou Wans gravar i 

Mancheng (100-talet f.Kr.) var keramik, jade och förgyllt brons. Rikedomarna var inga 

begravningsreplikat, utan skatter. Prinsens grav innehöll förgyllda bronsbägare som 

hade mycket dekoration i guld utan självklar symbolik, men hade klassisk form. 

Prinsessans grav innehöll små djur tillverkade i brons med förgyllda fläckar, och varje 

hade ögon av rubiner.32 Långt åt nordvästra Kina i Gansu har det hittats gravar från 100-

talet e.Kr. som innehållit många livliga hästskulpturer som är gjorda i brons. Dessa 

livliga representationer av djur skulle fortsätta fascinera både konstnärer och ägare 

under flera århundraden.33 

 

Skatterna i prinsens grav innehöll bronsbägare som hade klassisk form, men ”utan 

självklar symbolik”. Detta skulle vara en del av Tangdynastins handelstaktik med andra 

länder, då de skulle sälja produkter av keramik med traditionella kinesiska former. Men 

motiven på produkterna var inte typiskt för Kina, utan hämtades från andra kulturer i 

syfte att locka köpare från andra länder och kulturer. Skatterna som befann sig i 

prinsens grav kan ha varit en tidig grund för skapandet av produkter och konstverk med 

både kinesiska och utländska inslag. Inslag som likväl kunde vara från hellenismen. 

 

Skatterna i prinsessans grav bestod av besmyckade djur var tillverkade i brons. 

Hästskulpturerna i Gansu skildrades på ett livfullt sätt och var fångade i rörelse snarare 

än stod stilla. Hellenismen skildrade inte bara människor, utan även djur på ett 

realistiskt sätt. Det faktum att dessa djur var livfulla skulpturer kan kopplas till en 

kinesisk förtjusning i hellenismens sätt att skildra djur i rörelse. 

 

2.7 Konsten i Handynastin – religiös åskådning 

Under det första århundradet e.Kr. blev det stora förändringar i begravningar och 

religiösa åskådningar. Fokuset på tillbedjan från det kejserliga hushållet och eliten 

 
32 Mary Tregear, Chinese Art, Rev. Uppl., London: Thames and Hudson Ltd, 1997, s. 67. 
33 Mary Tregear, Chinese Art, Rev. Uppl., London: Thames and Hudson Ltd, 1997, s. 68. 
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skiftade från släkt-tempel, som hade varit viktiga under Shang- och Zhoudynastin, till 

graven. Det var nu vid graven, eller vid närliggande helgedomar, som uppoffringar 

hölls. Märkbart var att dessa helgedomar var sedda som offentliga platser som var 

tillgängliga för allmänheten och besökare. Medvetandet om att det skulle finnas en 

publik måste ha påverkat typerna av scener som visades på väggarna i helgedomar, 

likväl ändrandet till en mer hållbar typ av sten.34 

 

Konfucius skrifter och hans efterföljare gavs en central roll i den regerande 

Hanfamiljens ideologi. Det som också kallas ”konfucianistiska teman” i konst dyker 

upp vid den här tiden. Men många av de målade karaktärerna i helgedomarna kommer 

från filosofiska eller andliga traditioner som skiljer sig från konfucianismen. En 

tolkning har gjorts om helgedomarnas dekoration, och det menas att dess roll är att 

binda samman idéer av själen och livet efter detta med en ideal social ordning på jorden, 

med inslag av både kosmisk och mänsklig historia som ger likvärdig prominens.35 

 

Användandet av sten i byggandet av helgedomar, ett material som det endast hittades ett 

begränsat antal av under Kinas civilisations äldre faser men som blev framträdande 

under Handynastin, speglar tankarna om varaktighet och beständig åminnelse som är 

kopplade till förändrade åskådningar om livet efter detta och individens plats i det. Det 

faktum att materialet som användes inte var gips eller trä utan i själva verket sten, ger 

dessa scener en specifik mening.36 

 

Målning och kalligrafi kvarstod som de mest uttrycksfulla konstformerna i Kina, medan 

all annan konst behöll den dekorativa karaktären som hämtades från slutet av 

Zhoudynastin. Inom kalligrafin hade inskriptioner i brons redan etablerats och 

inristningar i ben och sten. Men användandet av pensel, bläck och papper öppnade upp 

många fler nya möjligheter och ledde till en ökad mängd stilar. Den kinesiska 

kalligrafen använde allt inom sitt medium. Kontrollen över penseln, absorberandet av 

papperet, och bläckets densitet resulterade i en rikedom av tjocka och tunna linjer, 

hårfina kontraster mellan tunga och lätta penseldrag, och ett studerande av linjers 

uttryck. Kalligrafin krävde även ett klart sinne för komposition, både för att uppnå 

 
34 Craig Clunas, Art in China, 2:a uppl., Oxford: Oxford University Press, 2009, s. 34. 
35 Craig Clunas, Art in China, 2:a uppl., Oxford: Oxford University Press, 2009, s. 34. 
36 Craig Clunas, Art in China, 2:a uppl., Oxford: Oxford University Press, 2009, s. 35. 
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balans inom ett enskilt tecken, och för att skapa en relation mellan tecknena som formar 

en ytkomposition på bladet.37 

 

Kinesernas förtjusning i kalligrafi genom historien har lagt grund till mycket av dess 

konst. Kalligrafin, som inte bara var ett fint sätt att skriva på utan även en konstform, 

fanns alltid med bakom kulisserna i skapandet av konstverk. Betydelsen låg inte i 

fyllnader och färger, utan i linjer och former. Kalligrafin i detta avseende återfinns i till 

exempel skulpturbygge och målning. Kalligrafin är därför ett svar på varför mycket av 

den kinesiska konsten ser ut som den gör, eftersom fokuset har legat i konturer och 

utformningar. 

 

Konceptet bakom berättande målning kom möjligtvis från de buddhistiska sutrorna och 

tempelkonsten som kom till Kina av missionärer under det första århundradet e.Kr. Men 

när berättande målningar först dök upp i Kina visar det däremot kännetecken från en 

traditionell stil. Vissa av de äldsta målningarna från Handynastin på stenväggar i gravar 

visar observationer av människor som bär på individuella ansiktsformer. Redan här 

visar kineserna en empatisk angelägenhet för människors ansiktsuttryck.38  

 

Tidigt under Handynastin hade kineserna skapat berättande målningar på gravarnas 

stenväggar av människor med detaljerade ansikten. Människorna skildrade i 

målningarna var inte likadana utan hade separata ansiktsdrag. Detta är likt skulpturerna i 

den förste kejsarens grav där terrakottakrigarnas ansikten är olika. Likadant här så 

förmedlade kineserna en betoning på personlighet snarare än ett realistiskt uppvisande 

av den mänskliga kroppen. Terrakottafigurerna i den förste kejsarens grav skapade en 

religiös tradition där individuella skulpturer skulle tillverkas, och det fortsatte det göra 

under flera hundra år. 

 

Kinesernas tradition av att skapa personliga drag i konstverk upphöjs genom 

hellenismens egenskap att göra olika material verklighetstrogna eller realistiska. 

Eftersom den förste kejsaren var förtjust i skulpturbygge var hellenismen en perfekt 

inspirationskälla för skildrandet av personliga drag som väl såg ut som porträtt. Om 

hellenismen inte hade varit en inblandad faktor i framställningen av ansiktsuttryck så 

 
37 Mary Tregear, Chinese Art, Rev. Uppl., London: Thames and Hudson Ltd, 1997, s. 50. 
38 Mary Tregear, Chinese Art, Rev. Uppl., London: Thames and Hudson Ltd, 1997, s. 54. 
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hade nog buddhismen varit den tradition som introducerat det med sin tempelkonst och 

sutror under det första århundradet e.Kr. 

 

En av de mest inflytelserika inplanteringarna i kinesisk konst var accepterandet av 

buddhismen under 100-talet f.Kr. som förde med sig en ny religiös och filosofisk kultur 

och dess medföljande av konst samt ikonografi. Nya framställningar av figurmålning 

och skulpturbygge behövdes, såväl som nya mönster för templens utformning, 

möblering och dekorering. Buddhismens assimilering i Han-Kina tog flera århundraden. 

Inspirationen för mycket av den buddhistiska konsten kom från centralasiatiska 

traditioner, som i sin tur kom från norra delen av Indien. I Kina spelade buddhismens 

ikonografi en viktig roll i både skulpturbygge och målning. Storskalade skulpturer hade 

tidigare inte varit en betydelsefull nationell konstform, men vid 400- och 500 talet 

tillverkades reliefer och stenfigurer i grottempel och träbyggnader.39 

 

Buddhister började ta sig till Kina från norra Indien via landvägar och havsrutter under 

det första århundradet e.Kr. De århundraden av religiöst, moraliskt och etiskt tänkande 

mellan prins Sakyamuni eller Siddharta Gautama, senare känd som Buddha, och 

överföringen av hans läror till Kina hade skapat en utvecklad kropp av idéer och 

utövanden som kom att få en oberäknelig påverkan på alla östasiatiska kulturer under de 

kommande två tusen åren. En helt ny konstruktion av texter med nya anspråk på 

auktoritet, nya levnadssätt, och nya sedvänjor, såväl som nya objekt att visa upp, och 

nya arkitektoniska designer accepterades in i det kinesiska livet. Allt som ovan nämnt 

naturaliserades gradvis men oåterkalleligt genom alla nivåer i det kinesiska samhället.40 

 

Detta var ingen enskild process, och heller ingen jämn sådan. Det handlade snarare om 

faktorer såsom klass, kön, och regionala religiösa lojaliteter. Så var det framförallt i det 

konstnärliga området och det kulturella utövandet där buddhistiska element först och 

främst blev ändamålsmässiga för kinesiska skapare på sätt som hade väldigt lite att göra 

med buddhistiskt tänkande. Typiskt från denna tid av buddhistiska motiv in till kinesisk 

kontext är en glaserad urna som gjordes mellan ungefär 250 och 280 e.Kr. Det är en 

grupp av urnor som tros ha använts vid begravningar där den fysiska kroppen från den 

som dött inte varit närvarande.41 

 
39 Mary Tregear, Chinese Art, Rev. Uppl., London: Thames and Hudson Ltd, 1997, s. 7. 
40 Craig Clunas, Art in China, 2:a uppl., Oxford: Oxford University Press, 2009, s. 89. 
41 Craig Clunas, Art in China, 2:a uppl., Oxford: Oxford University Press, 2009, s. 89. 
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Detta visar att kineserna anpassade sig långsamt till buddhismen. Kina vid den här tiden 

hade redan en traditionell religion att söka sig till och ha som livsåskådning 

(konfucianism eller daoism). Men buddhismen som introducerades ansågs vara 

lockande och kineser förkastade inte religionen, utan tog milt emot den, ovetandes vad 

religionen senare skulle betyda för Kina i framtiden. Det betyder dock inte att de kineser 

som använde sig av buddhism i sina konstverk vid detta skede var buddhister. 

 

Vissa av dessa vistelseplatser för själen är inskrivna, och är modellerade med figurer 

som representerar Buddha. Bilder av Buddha framträddes som isolerade element i 

överklassens dekorationer i deras gravar. När det gäller både gravdekoration och urnor 

av keramik så är det oklokt att tolka dem som bevis för konvertering till enbart 

buddhistisk tro. Buddha blev snarare tillagd i begravningsritualer och religiösa 

utövanden på samma nivå med andra gudomligheter såsom Xi Wangmu 

(drottningmodern i Väst). Här skyddar Buddhan själen och leder den till Sukhavati – det 

buddhistiska paradiset. Men detta görs via ritualer som innefattar offergåvor till förfäder 

och deras fortsatta välvilliga intresse i sina ättlingar. Dessa idéer hör inte till 

buddhistiska trosuppfattningar som kom från Indien.42 

 

Ingen tidig indisk skulptur har hittats i Kina, men importerade bilder måste säkert ha 

varit tillgängliga som modeller för hantverkare, som också kunde bli ledda av munkar 

som själva kom från Indien och som hade fått en avancerad religiös träning där, och 

troligen utbildade i ikonografi. De äldsta kinesiska buddhistiska skrifter beskriver 

Buddha som en gyllene figur med imponerande kroppsbyggnad som utstrålar ljus. 

Detta, och ivret om att pryda en vördad ikon med värdefulla lyxigheter, kan förklara 

innebörden av förgyllandet av dessa typer av figurer. Utstrålningen var inte 

nödvändigtvis riktat åt tillbedjare. Buddhan borde inte ses som på ett altare i ett tempel, 

utan begravd som en del av en votivgåva som antingen beskyddar de enskilda 

donatorerna eller staten och härskaren. Den var menad att göra saker, inte bli åskådad.43 

 

Även fast buddhistiska missionärer hade kommit till Kina under Handynastin och var 

etablerat vid hovet, så var effekten av den nya religionen på konstverken i Kina 

 
42 Craig Clunas, Art in China, 2:a uppl., Oxford: Oxford University Press, 2009, s. 89. 
43 Craig Clunas, Art in China, 2:a uppl., Oxford: Oxford University Press, 2009, s. 91. 
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minimal. Introducerandet av en fullfjädrad och långt färdad konstnärlig tradition in till 

ett livligt och utvecklande samhälle förde med sig många och olika resultat. Precis som 

buddhistiska berättande traditioner berikade den litterära kulturen i Kina öppnade den 

också upp nya möjligheter för den konstnärliga kulturen genom ikonografi, byggande 

av gravar och tempel, samt målande på pappersrullar och väggar. Vid skulpturbygge 

och målning anpasade sig kineserna efter buddhistisk ikonografi, så att det skulle passa 

nationella livsåskådningar. Det buddhistiska templet blev modell för alla kinesiska 

tempel, daoistiska såsom konfucianistiska. Sidenrullar och papper blev det nya formatet 

för skriftliga och bildliga uppgifter, och ersatte skrivandet på bambu.44 

 

2.8 Konsten i Tangdynastin – hellenism 

Konstnärer och hantverkare i Kina var alltid öppna för nya idéer. Vid denna period av 

överflödande experimentering inom bild och form utvecklade hantverkare en helt ny 

norm för tillverkande som kallats för ”internationell” för att ange att produkten är en del 

av en vidare tradition än det egna landet.45 Denna bredare tradition har rötter ända till 

Mindre Asien och Kaukasus. Den förblev ett inslag i de många stilarna som återkom till 

Kina och är oftast tydligt sedd i guld- och silverföremål från Tangdynastin. 

Dekorationer tillämpas vid denna tid då teman från Centralasien och Främre Orienten 

hämtades därifrån, men skalades ned för att överensstämma med kinesiska idéer. 

Smaken för det exotiska återkommer genom det mesta av metropolitiskt hantverk under 

600- och 700-talet.46 

 

Vid senare tid i Dunhang (nordvästra Kina) under Suidynastin (581-618) började 

målningar och skulpturer bli lugna och stilla i karaktär. Buddha och hans medföljande 

bodhisattvor blev viktigare. Bodhisattvorna porträtterades som besmyckade utländska 

prinsar från Indien. Under 500-talet var representationen av figurerna mer stela och mer 

besmyckade.47 Men efter Suidynastins stillhet och ro som representerades i 

skulpturerna, tog Tangdynastins ”internationella” stilar vid och tillverkade kraftfulla och 

nästan turbulenta rörelser i skulpturbygget. Vridningen av kroppen till en mild 

dansposition är helt borttaget från den indiska versionen.48 

 
44 Mary Tregear, Chinese Art, Rev. Uppl., London: Thames and Hudson Ltd, 1997, s. 70. 
45 Mary Tregear, Chinese Art, Rev. Uppl., London: Thames and Hudson Ltd, 1997, s. 102. 
46 Mary Tregear, Chinese Art, Rev. Uppl., London: Thames and Hudson Ltd, 1997, s. 102. 
47 Mary Tregear, Chinese Art, Rev. Uppl., London: Thames and Hudson Ltd, 1997, s. 74. 
48 Mary Tregear, Chinese Art, Rev. Uppl., London: Thames and Hudson Ltd, 1997, s. 87. 
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Tangdynastins ”internationella” stil som vidtagit den buddhistiska framställningen har 

likheter från hellenismens skapande av livfulla människokroppar. Skildringar av 

Buddha och bodhisattvor under denna period bröt det traditionella framställandet av 

tidigare buddhistiska skulpturer. Nu var det istället en angelägenhet att få 

framställningarna att ha graciösa rörelser för att demonstrera religionens dygd. Att det 

just benämns som en ”internationell” stil pekar tydligare på att inspiration troligtvis 

kommit från hellenismen. 

 

Även fast utvecklingar inom målning dominerade den konstnärliga kulturen, och att 

målare själva hävdade sig vara konstnärer som var värdiga av full uppmärksamhet, var 

Tangperioden som helhet berikat i dekorativ konst (keramik, glas, metall m.m.). 

Exklusiva hantverk nådde aldrig samma litterära uppmärksamhet som kalligrafi eller 

målning, men värderades som en komplettering till visuell kultur och uppskattades stort. 

I perioden från 200 – 800-talet började dessa komplementerande konstverk utvecklas, 

och till en början verkar det som att keramik visade en stolthet. Denna typ av hantverk 

behöll sin position som både en användbar och dekorativ del av den inhemska 

kulturen.49 

 

2.9 Konsten i Tangdynastin – buddhism 

Buddhismen hade ett enormt inflytande över konsten i Kina, särskilt skulpturer och 

målningar. Före buddhismen hade Kina inte skapat statyer av gudar i tempel, men nu 

dekorerades templen med en ymnighet av bilder. Inspirerade av grott-tempel i Indien 

och Centralasien högg kinesiska buddhister ut tempel i berg.50 

 

Det är lätt att inbilla sig att buddhismen dominerade den religiösa sfären i Kina under 

det första årtusendet. Många konstverk överlevde och hamnade på muséer och i böcker 

om kinesisk konst. Men en annan tradition kan argumenteras ha vairt lika central i 

andligt liv i Kinas historia, trots att spåren efter den inte är synliga. Även fast idéerna 

som stödjer denna religion har sitt ursprung i den intellektuella världen från de stridande 

staterna (475-221 f.Kr.), och tog jakten efter personlig odödlighet och kontakt med 

 
49 Mary Tregear, Chinese Art, Rev. Uppl., London: Thames and Hudson Ltd, 1997, s. 90. 
50 Merry E. Weisner-Hanks, Patricia Buckley Ebrey, Roger B. Beck, Jerry Dávila, Clare Haru Crownston 

och John P. McKay, A History of World Societies, 11. uppl., New York: Bedford/St. Martin’s, 2018, s. 

185. 
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odödliga som manifisterades i gravkonsten från Handynastin, så utvecklades daoismen 

vid samma tid som buddhismen började bli accepterad. De två religionerna hade en 

komplex relation ihop, eftersom de ofta var fientliga mot varandra då de tävlade om 

stöd från samma befolkning och härskare. Men idéer, ikonografier, och kulturella samt 

religiösa utövanden som både var acceptabla och oacceptabla fanns det många av.51 

 

Daoismen undvek ursprungligen bilder av sina gudomligheter. Självständiga och 

fristående bilder av odödliga skapades då och då under de sydliga och nordliga 

dynastiernas period (420-589). Men det är inte förrän i Tangdynastin som daoistiska 

skulpturer började skapas i olika skalor. Tangdynastins kejsare stöttade både buddhism 

och daoism, särskilt daoism då de anspråkade sig själva för att vara ättlingar till Laozi, 

den som tros vara filosofen och mystikern under de stridande staterna som författade 

Dao de jing (Boken om vägen och dess dygd), och aktad som den upphöjda kosmiska 

hierarken.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
51 Craig Clunas, Art in China, 2:a uppl., Oxford: Oxford University Press, 2009, s. 100. 
52 Craig Clunas, Art in China, 2:a uppl., Oxford: Oxford University Press, 2009, s. 101. 
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3 Metod och material 

Denna del av arbetet ger en introduktion av källmaterialen, hur de behandlas och vilka 

vetenskapliga metoder som tillämpas. Avgränsningar diskuteras i slutet av kapitlet. 

 

3.1 Metod 

Undersökningen använder sig av en kvalitativ metod i studerandet av källmaterialet, då 

fokus ligger i att ta reda på hur den kinesiska konsten förändrades via kontakt med 

hellenism och genom olika religiösa åskådningar, men främst buddhismen. Genom att 

undersöka de relevanta delarna i källmaterialen om konsten i Kina under Han- och 

Tangdynastin skapas en uppfattning om hur konsten såg ut, men också hur den kom till 

att se ut på det viset. De källor som huvudsakligen kommer användas i syftet att svara 

på frågeställningarna är Chinese Art (1997) av Mary Tregear, och Art in China (2009) 

av Craig Clunas. 

 

För att hitta de relevanta delarna i materialen som beskriver den kinesiska konsten under 

Handynastin och Tangdynastin, samt viktiga bakgrundsfaktorer så granskas 

innehållsförteckningen. Genom att kolla igenom bokens innehåll blir det därför lättare 

att både hitta det aktuella materialet till undersökningen, och att få en förståelse för hur 

mycket som kan tänkas användas av själva källmaterialet. Därefter genomförs en 

kvalitativ läsning som innebär ett noggrant läsande av delarna i materialet som kan 

tänkas användas, särskilt kapitel som uttryckligen handlar om konsten under perioderna 

detta arbete undersöker. 

 

Ett användande av kategorier används också i sökandet efter relevanta delar till 

undersökningen i källorna. Vid påträffade ord som skulptur, krukmakeri, konst, 

influens, och buddhism etc. skapas ett fokus som även här handlar om att noga läsa 

igenom vad som står och vad som beskrivs angående dem. Detta användande av 

kategorisering gör att övrig läsning inte behöver läsas med lika stort fokus eller 

noggrannhet, eftersom det oftast handlar om något annat än det som undersökningen är 

ute efter. Kategoriserandet bidrar både till att tid tas tillvara på ett effektivt sätt, och ett 

lättande av arbetsbördan. 
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Genom arbetets gång används en hermeneutisk metod, närmare sagt den hermeneutiska 

spiralen. Läsandet av informationen leder till nya uppfattningar om konsten och andra 

faktorer som i sin tur leder till nya tolkningar av materialet. Detta är en viktig metod för 

att kunna genomföra en god analytisk diskussion av vad undersökningen kommit fram 

till. Genom att läsa igenom materialet under arbetets gång, eller läsa om samma 

information ytterligare, skapas en vidare förståelse för historien bakom den kinesiska 

konsten i olika avseenden. Den förståelsen ger senare en grund för att kunna utföra olika 

tolkningsmöjligheter. Av den informationen som lästs igenom tas då ett beslut om vilket 

av tolkningsalternativen som verkar mest logiska att ta upp och presentera. 

 

Efter att resultatet presenterats gällande konsten i Handynastin och Tangdynastin ska 

dessa två dynastier jämföras med varandra. Det som tas upp i jämförandet är fyra 

utvalda konstföremål, där två av dessa är från Handynastin och två från Tangdynastin. 

konstföremålen under perioderna Han och Tang visar drag från hellenismen och 

påverkande från religionens inflytande. Utförandet av detta använder en komparativ 

metod där likheter och skillnader vävs in för att skapa en uppfattning om hellenismens 

och religionens påverkan på kinesisk konst under dessa två dynastier. Utöver 

konstföremålens influerade inslag så diskuteras det om vad de förmedlade, deras 

funktioner och uttryck, samt kinesernas normer och värderingar utifrån deras konstverk. 

 

En konstteori kommer att tillämpas för att svara på undersökningens frågeställningar. 

En analys av konstföremålens utmärkande drag och kännetecken avslöjar vad de hade 

för uttryck och vad de förmedlade. Föremålens kopplingar till hellenistiska drag och 

religiösa inslag vävs in tillsammans för att ta reda på vilka värderingar och normer 

kineserna hade. När konstföremålen ger ifrån sig uttryck gäller det att ta reda på vad 

som uttrycks, och då tas tre viktiga beståndsdelar upp för att ge svar på vad som 

förmedlas. Detta förklaras mer i nästa kapitel av Richard Shiff. 

 

3.2 Källmaterial 

Metropolitan Museum of Art är ett konstmuseum beläget i New York och tre av de 

utvalda konstverken är hämtade från deras hemsida metmuseum. Det första konstverket 

är en dansande kvinna som är tillverkat av keramik och skapades under Handynastin. 

Det andra konstverket är en begravningsurna, också från Handynastin, och gjord i 
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samma typ av material. Det tredje konstverket är en kanna med ett huvud formad som 

en fenix och kommer från Tangdynastin, som även den är gjord av keramik. 

Det fjärde konstföremålet är inte så mycket ett föremål, utan mer som ett verk. Det är 

hämtat från hemsidan Encyclopaedia Britannica som är ett engelskt uppslagsverk. 

Konstverket är byggt i ett berg i Luoyang under tiden då Tangdynastin rådde, och 

föreställer två stora män som är anhängare till buddhismen. Varför ett storskaligt 

konstverk inkluderats istället för ett föremål i samma storlek som de andra är för att 

förmedla denna typen av kinesisk konst influerat av buddhismen under Tangdynastin. 

Konturer, former, och uttryckanden är huvudämnena i jämförandet, och inte så mycket 

om storlekar. 

 

3.3 Avgränsningar 

De två inramade tidsperioderna för denna undersökning är Handynastin (206 f.Kr.-220 

e.Kr.) och Tangdynastin (618-907). Arbetet fokuserar på konsten i Kina under dessa två 

perioder som har influerats av hellenistiska inflytanden och religiösa element. 

Inkluderandet av de fyra utvalda konstverken har den representativa rollen i att 

diskutera vad den influerade konsten i Kina hade för funktioner, uttryck, förmedlande, 

och utseende. De är valda utifrån deras eventuella kopplingar till hellenistiska drag och 

religiösa inflytanden. 

 

När det gäller den religiösa aspekten i undersökandet av den kinesiska konstens olika 

influenser, så läggs det största fokuset på buddhismen, framförallt under Tangdynastin. 

Under Handynastin var inte buddhismen lika betydelsefull som den skulle bli senare i 

Kina. Därför inkluderas konstverk från Handynastin som influerats av andra religiösa 

idéer. 

 

Att välja just fyra konstverk är också en typ av avgränsning, då ett analyserande av fler 

än fyra konstverk skulle ta längre tid. Ett jämförande mellan flera föremål anses i detta 

fall vara onödigt, eftersom dessa fyra verk redan täcker vad undersökningen är ute efter. 

Konstverken är även tillverkade ur samma typ av material, med undantag från figurerna 

i Fengxiansi som är huggna i berg. Att försöka inkludera samma typ av material i 

konsten gör att jämförandet blir mer godtagbart, eftersom det är svårt att jämföra konst 

där det ena materialet är tyg och det andra är sten. Olika material kan ha olika sätt att 

förmedla uttryck och olika funktioner. 
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4 Teori 

Carolyn Wilde skriver i handboken A Companion to Art Theory att det som räknas som 

en teori, vare sig det är ett naturligt fenomen eller kulturella förändringar såsom former 

av visuell representation eller konstnärliga stilar, beror inte bara på ämnets natur utan 

även de frågor som ställs och metoder som används i sökande efter svar. Och vad det 

gäller konst så frågas det efter ett komplext nät av historiska utövanden, som väver 

samman olika sociala intressen och värderingar på flertalet olika sätt. Teoretiska och 

praktiska moment är väldigt skilda från varandra, var och en med sina egna sociala och 

intellektuella ändamål och kontexter såväl som olika språkliga eller materiella 

identiteter. Medan teori är en språklig konstruktion som avskiljer från erfarenhet och 

generaliserar det speciella, kräver konsten särskild bedömning inom ett förnuftigt 

medium.53 

 

Ändå kan konst och teori inte undersökas enskilt, skriver Wilde. Konst i modern mening 

är praktik som informeras av teori, och en praktik med en särskild självmedveten känsla 

för sin egen historia. Men ett teoretiskt redogörande av konst har inte som ändamål att 

beskriva generella principer för utövandet, utan drar nytta av andra besläktade diskurser, 

såsom filosofi eller sociala teorier, och föreskriver nya former av kritisk uppmärksamhet 

till praktiken. Konstteori är alltså processen av teoretisk reflektion över konst som 

bidrar till dess utvecklande och för inramandet av dess mottagande.54 

 

Wilde skriver att en konstteori som syftar till att utveckla kulturellt självmedvetande av 

en praktik kommer behöva involvera utvärderande och normativa principer. En 

förståelse för mänsklig inverkan behöver ett visst ramverk för intressen och värderingar. 

Konstteorin har även som ändamål att ta itu med konstnärens utövande. Genom det 

involveras betydliga påståenden om värderingar hos konsten, både i allmänhet och i 

kulturellt utövande, och i detta fall även i kritiska omdömen om enskilda konstverk.55 

 

 
53 Paul Smith och Carolyn Wilde, A Companion to Art Theory, New Jersey: John Wiley & Sons inc, 

2007, s. 3. 
54 Paul Smith och Carolyn Wilde, A Companion to Art Theory, New Jersey: John Wiley & Sons inc, 

2007, s. 3. 
55 Paul Smith och Carolyn Wilde, A Companion to Art Theory, New Jersey: John Wiley & Sons inc, 

2007, s. 4. 
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Att uttrycka sig är att visa upp, markera, eller ansamla något som annars vore diffust 

eller oklart inom ett omfattande erfarenhetsområde, förklarar Richard Shiff. Det verkar 

oftast som att uttrycksfull representation är symbolisk och konnotativ, och är 

underförstått att vara i motsats till det bokstavliga och denotativa. Att definiera konst 

som uttryck är likvärdigt med att påstå att ingen konstnärlig representation kan vara en 

fullständig objektivitet eller liknelse. En representation måste även uttrycka något mer, 

eller något helt annat, än vad som verkar givet i dess ytliga utseende. Detta är en trivial 

övertygelse i dagens samhälle, och är relaterat till tanken om att innebörden av en 

språklig term aldrig kan vara konstant. Vilket ord, beteckning, eller uttryck som helst 

överförs till en annan slags innebörd när tolkare, kontexten, eller situationer skiftas.56 

 

När uttryck tar företräde över representationen så frågar sig historiker vad som faktiskt 

uttrycks. Svaret är ett tretal av väsentliga element som Shiff presenterar i A Companion 

to Art Theory. Ett konstverk uttrycker sin modell, sin skapare, och konstverket självt, 

alltså ett handlande för att bilda sig en uppfattning inom det givna mediet. Skillnader 

mellan de tre beståndsdelarna för uttrycksfullt innehåll kan vara hårfina och oändligt 

argumenterade.57 De tre beståndsdelarna förklaras nedan. 

 

Konsten ger uttryck av modellen: En modell kan vara en person som poserar i 

konstnärens studio, ett landskap som är betraktat utomhus, eller en mytomspunnen scen 

som berättats tidigare i historien av människor. Det kan även vara ett föregående arbete, 

kanske skapat ur samma typ av material, såsom när målaren kopierar en beundrad 

målning. Men däremot sker det aldrig en perfekt dubblering, utan en representation 

kommer antingen sakna vissa inslag från modellen, framhäva dem, eller lägga till nya, 

och blir därmed uttrycksfylld av en transformering då den skapar någonting som 

tidigare aldrig känts till. Konstnärer har en tendens att införliva en modell genom ett 

handlande av representation och omvandlar det till vad som kan anses som ett motiv 

eller ett bildligt tema. Ett motiv i sig självt kan fungera som en modell, ett upptäckande 

av mönster som leder konstnären framåt i processen för skapande.58 

 

 
56 Paul Smith och Carolyn Wilde, A Companion to Art Theory, New Jersey: John Wiley & Sons inc, 

2007, s. 163. 
57 Paul Smith och Carolyn Wilde, A Companion to Art Theory, New Jersey: John Wiley & Sons inc, 

2007, s. 163. 
58 Paul Smith och Carolyn Wilde, A Companion to Art Theory, New Jersey: John Wiley & Sons inc, 

2007, s. 163. 
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Konsten ger uttryck av konstnären: Genom omvandlandet av modellen uttrycker 

konsten visionen, känslorna, och konstnärens egna karaktär. En konstnärs sätt att 

representera en modell är likartat med en ofrivillig gestaltning som avslöjar 

personlighet. Genom detta resonemang är en målning av en modell alltid en målning 

eller en representation av personen som skapade konstverket. Ett konstverk är en 

personlighet, en individualitet, en kombination av en människa (det variabla elementet), 

och naturen (det ständiga elementet).59 

 

Konsten ger uttryck av konstverket: Allt medium som används i skapande av konstverk 

utövar ett visst motstånd som måste, i viss utsträckning, bemästras. Konstnären arbetar 

alltså både mot och med mediet för representation. Arbetsprocessen med att arbeta med 

och mot mediet uttrycker återigen karaktär, inte bara konstnärens, utan också 

arbetsmaterialets karaktär, dess form och potential. Vid vilket historiskt ögonblick som 

helst kommer mediet eller den utövande metoden verkats ha ett särskilt uttrycksfullt, 

kommunikativt omfång, som blir känt endast genom resultatet av att konstnärer arbetat 

med mediet.60 

 

I frågan om hur subjektiv denna bildliga faktor är så förklarar Shiff att linjer som dras 

med en pensel eller färger som fyller mönster friger en spänning mellan vad som ses 

(objektivt), och vad som känns (subjektivt). Ett åskådat objekt kan upplevas känslosamt, 

både när konstnären arbetar med konstverket, och när andra människor observerar det. 

Alltså handlar det om känslor både inifrån och utifrån, nämligen den mottagna känslan 

och de uppfattade känslorna.61 I detta fall handlar det om att reflektera kring vilka 

känslor kineserna som konstnärer hade, respektive vilka de hade som åskådare. 
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2007, s. 164. 
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5 Bakgrund 

5.1 Debatten om inflytandet på kinesisk konst 

Kinesisk konst är en ganska ny innovation, inte mer än bara 100 år. Trots att textilier, 

kalligrafi, målningar, skulpturer, keramik och annan konst dateras vara 5000 år gamla, 

så uppstod tanken om samlandet av dessa verk och sedan kalla det för ”kinesisk konst”, 

inte alls för länge sedan. Ingen i Kina såg alla dessa objekt som en del av samma sak, 

trots existensen av en lång och sofistikerad tradition där eliten inom landet skrev om 

konst, samlade konst, visade upp, och tog till sig av konst. Det var snarare under 1800-

talets Europa och Nordamerika som ”kinesisk konst” uppfanns, och gjorde det möjligt 

för påståenden att bli gjorda om en mängd typer av objekt, samt värderingar av dem. 

Dessa påståenden är alla mer eller mindre påståenden om Kina självt. Kina är ett enormt 

land som täcker flera klimatzoner och ekologiska miljöer där sociala och religiösa idéer, 

den etniska strukturen hos den styrande eliten, geografiska politiska områden och 

centrum för befolkningen genomgått många förändringar under Kinas historia. 62 

 

Craig Clunas menar att Kina under sin tidiga historia aldrig upplevt konsten i Kina som 

”kinesiskt”. Allteftersom att Kina expanderade inkluderades olika typer av människor 

och olika kulturer. Kina under Tangdynastin var redan ett mångkulturellt land med 

storstäder som var metropoler. Kina var enligt Clunas inget konstant samhälle med en 

enda nationalitet, utan snarare ett ständigt förändrande imperium med olika typer av 

människor som hade olika sedvänjor och idéer. 

 

Genom sin långa historia har Kina behållit kontroll över sina gränser nästan helt utan 

invaderingar. Det faktum att både litteratur och konst i Kina avslöjar en 

anmärkningsvärd relation med andra stater över flera millenier lutar åt stödjandet av att 

Kinas kultur var ostört. Däremot var den kinesiska kulturen så som den är beskriven i 

konsten inte helt traditionell. Medan nyfikenhet och kärlek för exotiska motiv hjälpte 

forma en imponerande teknisk sakkunskap och ett stort ordförråd för stil, hade kärleken 

för traditionen säkerställt en stadig homogenitet. När som helst då motiv och stilar 

assimilerades in till den kinesiska kulturen, återkommer de genom århundradena i linje 

 
62 Craig Clunas, Art in China, 2:a uppl., Oxford: Oxford University Press, 2009, s. 9. 
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med smaken för arkaism som befinner sig i det mesta av kinesisk konst. Denna smak 

uppmuntrar synen om att Kina haft en monolitisk och oberoende konstnärlig kultur.63 

 

Mary Tregear menar istället att Kina genom sin historia hade en ganska ostörd kultur. 

Då hon medger att den kinesiska konsten inte helt bestod av nationella traditioner, 

förklarar hon att kinesernas kärlek för sin tradition bidrog till en stark gemenskap. 

Exotiska motiv och nyfikenhet hos kineserna bidrog dock endast till en stor teknisk 

sakkunskap och ett brett ordförråd för stilar. Tregear skriver också att när utländska 

motiv togs in till den kinesiska kulturen så återkom smaken för äldre kinesiska uttryck. 

 

 

 

5.2 Hellenismen 

Efter sin fars död 338 f.Kr. fortsatte Alexander hans uppdrag att befria de joniska 

grekerna från persiskt herravälde, och ledde en armé av makedonier och greker in till 

västra Asien. Alexander vann stora slag mot perserna och beslagtog Egypten från dem 

utan motstånd. Han beordrade byggandet av en ny stad där Nilen mötte Medelhavet, en 

stad som skulle kallas Alexandria, och som inom ett århundrade skulle växa till en 

enorm stad och konkurrera med Chang’an i storlek. År 330 f.Kr föll det persiska riket, 

men Alexander hade inga planer om att avsluta, utan gav sig ut för att erövra större 

delen av det som fanns kvar från resten av Asien.64 

 

Efter fyra års krigande korsade hans soldater Indusfloden och slutligen floden Beas 

(eller Hyphasis) där de vägrade att fortsätta. Alexander, som var rasande över sin armés 

myteri, vände istället söderut mot det arabiska havet och tillbaka västerut. Han dog i 

Babylon år 323 f.Kr. på grund av feber, sårskador och för mycket drickande. På bara 13 

år hade Alexander skapat ett imperium som sträckte sig från sitt hemland Makedonien 

till Indien, och därmed får namnet ”Alexander den store”. Hans kampanj rensade bort 

det persiska riket och i dess ställe etablerades en makedonisk monarki, men föll vid 

hans död.65 

 

 
63 Mary Tregear, Chinese Art, Rev. Uppl., London: Thames and Hudson Ltd, 1997, s. 7. 
64 Merry E. Weisner-Hanks, Patricia Buckley Ebrey, Roger B. Beck, Jerry Dávila, Clare Haru Crownston 

och John P. McKay, A History of World Societies, 11. uppl., New York: Bedford/St. Martin’s, 2018, s. 
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Alexanders största arv var spridandet av grekiska idéer och traditioner över stora ytor, 

en process som lärda män senare kallade hellenisering. För att behålla kontakten med 

den grekiska världen när han tog sig österut, grundade han nya städer och militära 

kolonier och placerade grekiska och makedoniska trupper där, samt även veteraner. 

Detta fortsatte efter hans död, och städerna och kolonierna blev betydande faktorer i 

spridandet av hellenismen och kombinerandet av den grekiska kulturen med andra 

kulturer. Var de än etablerades så var hellenistiska städer modernt byggda. De var 

kulturella center med teatrar, tempel och bibliotek – platser för lärande och 

underhållning. De hellenistiska städerna var också ekonomiska center – 

handelsmarknader och scener för byteshandel och tillverkandet av produkter.66 

 

Spridningen av grekisk kultur var däremot bred och inte djup, då den generellt sett inte 

sträckte sig långt ifrån städerna. Många stadsbor tog till sig de aspekter inom 

hellenismen som de ansåg vara bra, men folket vid landsbygden anpassade sig sällan till 

det, och de var heller inte uppmuntrade till att göra det.67 

 

Kungarna i Baktrien och Partien spred grekisk kultur långt åt öst, och deras 

kungadömen blev utposter för hellenismen. Vissa baktriska och partianska härskare 

konverterade till buddhismen, och den buddhistiska ledaren över Mauryariket i norra 

Indien, Ashoka, kan ha beordrat översättningar av hans lagar till grekiska för de 

grekisktalande invånarna i Baktrien och Partien. Under 100-talet f.Kr. efter 

Mauryarikets kollaps erövrade den baktriska armén en del av norra Indien och 

etablerade flera mindre indo-grekiska stater där blandandet av religiösa och konstnärliga 

traditioner var markant.68 

 

Alexanders erövringar bidrog inte bara till ett förändrande av den politiska världen 

under antiken, utan spridningen av greker österut skapade också nya marknader som 

orsakade ett frodande av byteshandel. Städerna Alexander grundade öppnade helt nya 

marknader för handelsmän. När det var möjligt skickade handelsmän sina varor via 

kanaler, över sjöar och hav, men handel via land blev också mer framträdande under 

den hellenistiska eran. Denna period såg även utvecklingen av ett standardiserande av 

en affärskodex, så att handelsmän från olika nationaliteter kommunicerade på ett sätt 

 
66 McKay. s. 129. 
67 McKay. s. 130. 
68 McKay. s. 130. 
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som var förståeligt för alla. Byteshandeln underlättades ytterligare genom tillverkandet 

av mynt, vilket försåg handelsmän med ett standardiserat sätt att värdera varor och även 

en passande metod för betalning.69 

 

Den växande marknaden bidrog till att skapa välstånd som gjorde det möjligt för fler 

människor att ha råd med lyxigare produkter. Som ett resultat av detta fraktade 

handelsmän lyxigheter såsom guld, silver och ädelstenar, som var lätta att transportera 

till marknaden. De utökade sina nätverk till Kina, där den mest framträdande varan 

beträffande volym var siden. Handlandet av siden gav senare namnet på handelsvägen 

som gick från öst till väst, nämligen Sidenvägen. I gengäld skickade folken i den östra 

delen av Medelhavet varor såsom metallvapen, kläder, vin och olivolja.70 

 

5.3 Handynastin 

Den eventuella segraren i maktkampen efter Qindynastins kollaps var Liu Bang, även 

känd genom historien som kejsare Gaozu och hade sin regeringstid under åren 202-195 

f.Kr. Gaozu ändrade de hårda lagarna från Qindynastin, bland annat reducerades skatter 

betydligt, och en politik om att staten inte skulle lägga sig i blev etablerat för att främja 

ekonomisk återhämtning. Med den nya politiken kom fred. Kinas gränser expanderades 

och befolkningen ökade snabbt, och Kina nådde 58 miljoner invånare omkring år 2 

e.Kr.71 

 

Handynastin främjade konfucianism till skillnad från Qindynastin som stod för 

formalism, och regeringens insats till att rekrytera män tränade i klassiska 

konfucianistiska skrifter markerade början av ett system med lärda tjänstemän. Detta var 

ett av de mest utmärkande kännetecknen för det kejserliga Kina. Konfucianismen hade 

funnits i Kina tidigare, men den återkommande konfucianismen var en förändrad sådan. 

Även fast konfucianistiska skrifter eldades upp på order av den förste kejsaren, gömde 

vissa hängivna lärda sina böcker medan andra memoriserade hela verk. De klassiska 

böckerna som återfanns på detta sätt sågs som heliga skrifter och vördades som förråd 

 
69 McKay. s. 130. 
70 Merry E. Weisner-Hanks, Patricia Buckley Ebrey, Roger B. Beck, Jerry Dávila, Clare Haru Crownston 
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för dåtidens visdomar. Lärda män inom konfucianismen försökte använda skrifterna 

som användbara källor för moralisk vägledning.72 

 

Hanregimens stöd åt regerandet kom huvudsakligen från skatter och tvångsarbete som 

krävdes av bönder, men denna inkomst var oftast inte tillräckligt för statens behov. För 

att betala sina militära kampanjer tog den krigiska kejsaren Wu (regeringstid 141-87 

f.Kr.) kontroll över tillverkandet av mynt, konfiskerade adelns mark, sålde ämbeten och 

titlar, samt höjde skatterna för privata företag. Konst och literattur under Han-perioden 

avslöjar ett beundrande av omen, järtecken, andar, odödliga, och ockulta krafter. 

Kejsare Wu försökte få kontakt med gudarnas och de odödligas värld genom att ge 

offergåvor som bestod av mat och vin. Han välkomnade till och med astrologer, 

alkemister, siare och shamaner till sitt hov.73 

 

I slutet av 200-talet f.Kr. skapade folkgruppen Xiongnu den första stora nomadiska 

konfederationen. Den kinesiska muren byggdes under Qindynastin för att skydda staten 

mot dem, och arméer skickades ut för att jaga bort och döda Xiongnu. De första 

kejsarna under Handynastin försökte skapa fred med nomadfolket och gav generösa 

gåvor som siden, ris, pengar, och även kejserliga prinsessor som fruar, men till ingen 

nytta. Xiongnus styrka avtog inte, och året 166 f.Kr. gick 140 000 människor från 

nomadfolket till anfall ungefär 160 kilometer ifrån den kinesiska huvudstaden. Kejsare 

Wu bestämde sig för att Kina behövde trycka tillbaka Xiongnu och skickade mellan 

100 000 till 300 000 trupper djupt in i deras territorium, men dessa kampanjer var till 

begränsat värde då nomadfolket enkelt kunde flytta sina läger ifall de inte ville strida.74 

I sitt sökande efter hästar och allierade vände sig kejsare Wu till väst mot Centralasien. 

Detta ledde till att kineserna för första gången lärde sig om andra civiliserade stater som 

kunde jämföras med Kina. Dessa regioner var bekanta med kinesiska produkter, särskilt 

siden, och gjorde byteshandel med dem. 114 f.Kr. skickade Wu en armé in till staten 

Fergana (i nuvarande Uzbekistan) och fick erkännande i området, vilket sedan ledde till 

att Kina tog kontroll över handelsvägarna genom centralasien, och därigenom 

Sidenvägen.75 
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Under Handynastin skapade Kina ett tributsystem för att reglera kontakten med 

utländska makter. Stater och stammar utanför sina gränser skickade sändebud med 

gåvor och tog emot gåvor i gengäld. Under dynastinens gång var regeringens ugifter i 

gåvor enorma, ungefär 10 % av statliga intäkter gick till tributstystemet. Sidenet som 

gavs till Xiongnu och andra nordiska skattskyldiga stater anlände ofta lastandes på 

vagnar genom Asien till handelsnätverken inom persiska, partianska och indiska 

handelsmän. Vagnar som återvände till Kina hade guld, hästar, och ibland hantverk med 

ursprung från Västasien, såsom glaspärlor och bägare. Statligt stöd bidrog till att behålla 

kvaliteten på hantverk i städerna.76 

 

5.4 Buddhismen och dess spridning till Kina 

Siddharta Gautama, eller Buddha (ca. 489-563 f.Kr.), var en prins tills han blev 29 år, 

men lämnade sitt hem för att bli en asket. Enligt traditionen nådde Gautama upplysning, 

det vill säga en perfekt insikt till universums processer, under ett träd när han 

mediterade. Efter flera veckors mediterande predikade han om en ”medelväg” mellan 

asketism och världsligt liv. Buddha berättade om sina idéer, bemötte sina motståndare, 

och attraherade många efterföljare.77 

 

Under Ashokas regeringstid i Indien (ca. 269-232 f.Kr.) började buddhismen sprida sig 

till Centralasien. Detta fortsatte under det Kushanska riket (ca. 50-250 e.Kr.). De 

kommande århundradena skulle majoriteten av stadsstaterna i Centralasien bli center för 

buddhism. Formen av buddhism som spred sig från Centralasien till Kina kallades för 

”Mahayana”, som betyder den stora vagnen, och speglar dess anhängares påståenden 

om en mer inkluderande form av religionen. Buddhismen blev mer hängivet efter ett 

influerande av iranska religioner som fanns i Centralasien vid den tiden. Buddha kom 

till att bli sedd som en gud, och ledare för ett expanderande panteon av andra buddhor 

och bodhisattvor.78 
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Ungefär vid samma tid som kristendomen spred sig från Israel, spred sig buddhismen 

från Indien utöver centrala, östra och sydöstra Asien med handelsmän och missionärer 

längs Sidenvägen och över havet mellan Indien och Sri Lanka, och även genom Tibet. 

Såsom kristendomen formades buddhismen av dess kontakt med kulturer från olika håll 

där det spreds och ledde till flera olika sätt att se på religionen. Buddhismen spred sig 

snabbt även fast det inte ägde rum några tvångskonverteringar. I den ostabila politiska 

miljön som rådde under 200 – 500 efter Handynastins fall som splittrade Kina mellan 

nord och syd, blev många öppna för nya idéer.79 

 

För många kinesiska lärda var buddhistiska koncept såsom reinkarnation för själar, 

karma, och nirvana en intellektuellt stimulerande utmaning. För politiska ledare var 

buddhismen en källa för magiska krafter och ett politiskt verktyg för att ena det 

kinesiska folket med det utländska. I en tidsålder av tumult gav buddhismen en stor tröst 

till folken, då den lägger vikt på vänlighet, välgörenhet och evig salighet. Såsom i 

Indien hotade inte buddhismen den sociala ordningen, och eliten som drogs till 

religionen uppmuntrade spridandet av den till människor av alla klasser.80 

 

5.5 Tangdynastin 

Tangdynastin kom att bestå i århundraden och skulle fortsätta bygga på Suidynastins 

prestationer för att skapa en era av imponerande kulturell kreativitet och politisk makt. 

Tangdynastin var en av höjdpunkterna för traditionell kinesisk civilisation och 

grundades av Li Yuan år 618. Under dynastins första århundrade var huvudstaden 

Chang’an det kulturella centrumet i Östasien som lockade handelsmän, pilgrimer, 

missionärer och studenter på en nivå som aldrig kunnat jämföras innan och heller inte 

efter. Denna maktposition gav kineser mod till att vara öppna att lära sig från världen 

utanför, vilket skulle leda till en mer kosmopolitisk kultur än någon annan period före 

1900-talet. De två första härskarna i Tangdynastin var Gaozu (Li Yuan, regeringstid 

618-626) och Taizong (regeringstid 626-649), var kompetenta ledare. Ytterligare 

trupper inkluderades i armén som bestod av turkar, tanguter, khitaner och andra icke-
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kineser som leddes av deras egna ledare, och ingick i fälttåg mot Korea, Vietnam och 

Centralasien. 81 

 

I den civila sfären använde Tangkejsarna skriftliga examinationer för att välja ut 

tjänstemän, såsom Suidynastin även hade gjort innan. Kandidater behövde lära sig de 

klassiska konfucianistiska skrifterna och poesin utantill, och de var även tvungna att 

kunna analysera praktiska administrativa angelägenheter. Statliga skolor grundades för 

att förbereda tjänstemäns söner och andra unga män för arbete som tjänstemän. 

Återenandet av nord och syd i början av Suidynastin 589 ledde till kulturellt frodande. 

Huvudstäderna i Tangdynastin Chang’an och Luoyang blev stora metropoler. I dessa 

kosmopolitiska städer blev kunskaper om världen utanför stimulerat av sändebuds, 

handelsmäns pilgrimers, och studenters närvaro som kom från grannländer i 

Centralasien, Japan, Korea, Tibet och Sydasien. Eftersom utländska handelsmän befann 

sig i Kina var det många religioner som utövades, inklusive nestoriansk kristendom, 

manichaeism, zoroastrianism, judendom och islam. Däremot spred sig inget av dessa 

religioner till den kinesiska befolkningen såsom buddhismen hade några århundraden 

tidigare.82 

 

5.6 Buddhismen i Tang-Kina 

Buddhismen trängde fullständigt igenom Tangkulturen. Berättelser om buddhismens 

ursprung blev vidare känt och buddhistiska festivaler blev ett av de populäraste 

lovdagarna. Buddhistiska kloster hade skolgång för barn och gav logi för vandrande 

resenärer i avlägsna områden. Handelsmän anförtrodde sina pengar och varor till 

klostren för säkert bevar, vilket ledde till att klostren blev som banker och lager.83 

 

Däremot återuppstod opposition mot buddhismen i den senare delen av Tangdynastin. 

Mycket mark betalade inte skatt då det fanns många buddhistiska kloster, och många 

människor behövde heller inte betala skatt eftersom de var buddhister. Utöver det 

uppstod en allmän oro om buddhismens utländska ursprung. Allteftersom Kinas 

internationella position försvagades uppstod främlingsfientlighet. Under förföljelsen år 
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845 förstördes mer än 4600 kloster och 40 000 tempel och helgedomar, och fler än 

260 000 buddhistiska munkar och nunnor blev tvingade att återvända till ett mer 

sekulariserat liv. Även fast detta förbud togs bort fem år senare återblev aldrig klostrena 

såsom de var tidigare. Buddhismen återtog ett fast grepp bland lekmän och 

grundläggande buddhistiska tankar såsom karma och reinkarnation blev helt och hållet 

en del av vardagligt kinesiskt tänkande. Men buddhismen var aldrig igen så central i 

kinesiskt liv.84 
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6 Analys av källmaterialet 

6.1 Den dansande kvinnan (se bilaga A) 

Figuren är fångad i en dansrörelse där den ena ärmen är kastad bakåt och den andra är 

släpad vid sedan nedåt. Dansaren böjer lätt på sina knän när hon lyfter sin häl för att 

fortsätta sitt steg. Kvinnan utövar en dans som är beskriven i en dikt från Handynastin 

som lyder: ”Deras långa ärmar, som vrider och vänder sig, fyller salen; gasvävda 

strumpfötter som tar trippande steg, rör sig med långsam och lätt gång. De svävar länge 

och kontinuerligt, som om de har stannat i luften; förvirrad kan en tro att de håller på att 

ramla… ”.85 

 

Denna dynamiska skildring av en dansare formad i lera från Handynastin ger uttryck för 

en ny anda av humanism. Skulptören har fångat kvinnan i precis det ögonblick hon är 

på väg att vrida sig. De långa ärmarna på hennes rock förstärker känslan av rörelse. 

Hennes ansikte är lugnt, vackert, och idealiserat samt inåtvänt och fridfullt. Med en 

anmärkningsvärd ekonomi och uttrycksfullhet antog konstnären en långsam och ståtlig 

rörelse av en dans som är utövad för underhållningen av de döda.86 

 

Skulptören som skapat den dansande kvinnan har lyckats förmedla en stark visuell 

realism i hur hon rör sig. Även fast kvinnans kropp må vara dold på grund av dressen 

hon bär, så märker åskådaren av hennes rörelse under tyget. Hon är skapad på ett sätt 

där hon precis ska fullgöra nästa danssteg eller rörelse, vilket möjliggör ett skapande av 

en bild i huvudet om hur det kan förutspås hur hennes nästa steg kommer att se ut. Det 

finns här en stark koppling till hur hellenistiska skulpturer framställs som levande och i 

rörelse. 

 

Men det är inte bara kvinnans rörelse som är anmärkningsvärt. Hennes ansikte är 

framställt på ett uttrycksfullt sätt och är idealiserat. Mycket arbete har ägnats åt 

skapandet av ansiktet, då den visar vad hon känner och hur just hon ser ut. Kineserna 

hade ett stort fokus i tillverkandet av konst på ansiktsuttryck, vilket syns här. Istället för 

att visa kvinnans rörelse via kroppen så har skulptören visat det genom hennes kläder. 

Hellenismens nakenhet var aldrig någotning som kineserna tog till sig av, men var mest 

 
85 The Metropolitan Museum of Art, Female Dancer, (Hämtad 2020-01-03). 
86 The Metropolitan Museum of Art, Female Dancer, (Hämtad 2020-01-03). 
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fascinerade av dess realism. Därför är det istället kläderna som visar hur kvinnan böjer 

och vrider sig. 

 

Denna kvinnliga dansare är en av flera krukmakerier som begravdes i eliters gravar 

under 100-talet f.Kr. Många av dessa föremål kallades för ”mingqi”, eller andevaror, 

och var modeller för saker som de döda troddes behöva i livet som kom efter. Liknande 

föremål som antogs behövas var vakttorn, ankdammar, och bås för boskapsdjur. Figurer 

av underhållare och skötare såväl som andra typer av världsliga nödvändigheter 

placerades i gravar. Krukmakeri var den vanligaste använda komponenten, men vissa av 

dessa andevaror var också gjorda i brons, jade och andra typer av material. 87 

 

6.2 Begravningsurnan (se bilaga B) 

Detta dödskärl (från ca. 100-talet f.Kr. till det första århundradet f.Kr.) är dekorerad 

med det tecknade dramat av ett blått odjur med blottade huggtänder som rusar mot en 

ridande bågskytt. På andra sidan av bägaren strövar en lång vandrande tiger omkring. 

Utförd med lysande pigment och säkra svarta penseldrag uttrycker dekorationen den 

djärvt bestmäda karaktären från Handynastin, och är dessutom ett av de finaste 

exemplaren av målning från perioden. Ikonografin är himmelsk, då det blå odjuret 

representerar stjärnan Sirius, känd i Kina som den himmelska vargen. Bågskytten är en 

personifiering av den angränsande stjärnbilden Bågen, vars pil alltid är siktat direkt på 

vargen. Varelsen på andra sidan är den vita tigern, en kosmologisk symbol för västern, 

vars domän på natthimmeln gränsar till vargen och bågen.88 

 

Vargen är en ondskefull stjärna som styr över stjälande och plundring. Han 

representerar folkstammen Xiongnu som stred vid den nordvästra gränsen av Kina 

under Handynastin mot den kinesiska befolkningen där. Det sägs att när den tindrande 

vargstjärnan byter färg kommer banditliv att förbanna landet, och när den skiftar från 

sin normala position kommer Xiongnu-folket vara på krigsstigen. Som tur är finns den 

vaksamma bågen som straffar rebeller och känner till de som är sluga och onda. Bågen, 

som alltid höll sitt sikte mot vargen, sågs som beskyddaren av Kina. Den ridande 

bågskytten visas jaga den symboliska representationen av Xiongnu-folket.89 

 
87 The Metropolitan Museum of Art, Female Dancer, (Hämtad 2020-01-03). 
88 The Metropolitan Museum of Art, Covered Jar (Hu), (Hämtad 2020-01-03). 
89 The Metropolitan Museum of Art, Covered Jar (Hu), (Hämtad 2020-01-03). 
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Begravningsurnan är lik de målade karaktärerna som fanns i helgedomar under 

Handynastin. Karaktärerna hade sina ursprung från filosofiska eller andliga traditioner 

som skilde sig från konfucianismen, liksom karaktärerna i denna urna. Rollen som 

karaktärerna hade i helgedomarna var att binda samman inslag av både kosmisk och 

mänsklig historia. Detta gör urnan också, då den representerar en bågskytt som är en 

människa och samtidigt en kinesisk stjärnbild.  

 

6.3 Den fenixhövdade kannan (se bilaga C) 

Formen från antingen ett Väst- eller Centralasiatiskt metallarbete kan ha försett 

modellen för denna handkanna av keramik, som tillverkades under Tangdynastin 

(ungefär vid slutet av 600-talet eller vid början av 700-talet). Däremot är fästandet av 

det avlånga handtaget till munkanten än till kroppen en indikation på att det är en 

sogdiansk prototyp (Sogdiana var ett rike som fanns i västra Asien). Den ridande 

bågskytten som är motivet på kannan skjuter över sin axel kallas, vilket kommer från 

den militära taktiken hos Partiens (Partien var också ett rike i västra Asien) krigare. På 

engelska kallas detta för ”The Parthian shot”. 90 

 

Konstnärer använde utländska motiv och former i skapandet av keramik. Kannan är helt 

och hållet en kinesisk produkt, men består av inslag som inte kommer från den 

kinesiska traditionen. Formen, huvudet och dekorationen på kroppen kommer från den 

persiska, iranska världen, och även den grekiska världen. Exportering av porslin var en 

stor angelägenhet för Kina.91 

 

Den fenixhövdade kannan var menad för export, och att locka köpmän från väst som var 

från ett annat land eller annan kultur. Den är lik skatterna som fanns i prins Liu Shengs 

grav i Mancheng. I prinsens grav fanns förgyllda bronsbägare som hade mycket 

dekoration utan någon självklar symbolik. Symboliken kan ha kommit från utrikes, och 

var möjligtvis en grund för kinesiska produkter som började säljas under Tangdynastin 

med utländska motiv. Motiven kunde mycket möjligt ha varit hellenistiska. 

 

 
90 The Metropolitan Museum of Art, Phoenix-Headed Ewer, (Hämtad 2020-01-03). 
91 Videoklipp från Great Museums, China: West Meets East at the Metropolitan Museum of Art, 2009, 

(Hämtad 2020-01-09). Informationen kommer från ett youtube-klipp som publicerats av Great Museums. 

Filmen har tidigare sänts i TV, men är tillgänglig både på deras hemsida och på Youtube. 
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6.4 Figurerna från Fengxiansi (se bilaga D) 

Jättefigurer som skapats ur berget från templet Fengxiansi nära staden Luoyang (norr 

om centrala Tang-Kina) föreställer en himmelsk kung och en beskyddare. Deras 

ställningar är typiska för den religiösa konsten under Tangdynastin, särskilt på det sättet 

de böjer och spänner sig realistiskt. Byggandet av dessa figurer försöker fånga känslan 

av kroppen i rörelse, vilket inte gjordes tidigare i tillverkandet av buddhistiska 

skulpturer då de var vertikala och stilla. Buddhistiska hantverk och den estetiska 

uppskattningen under denna period värdesatte representationen av mäktiga människors 

och djurs muskulatur, både i rörelse och i vila.92 

 

Tangdynastins ”internationella” stil bidrog till den buddhistiska konstens nya utseenden. 

De buddhistiska skulpturerna blev mer rörligare och mer estetiska. Deras sätt att röra sig 

skilde sig från tidigare buddhistiska skulpturer. Hellenismen hade troligtvis återkommit 

i kinesiskt skulpturbygge som ett konstnärligt inslag i buddhistisk konst. Här framhävs 

även kropparna av kläderna de bär, till skillnad från tidigare skulpturer som istället 

dolde kropparna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
92 Craig Clunas, Art in China, 2:a uppl., Oxford: Oxford University Press, 2009, s. 105. 
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7 Diskussion av analysen 

I detta kapitel avser arbetet att svara på frågeställningarna. Detta görs genom att koppla 

resultatet från källmaterialen till tidigare forskning och teori. För att svara på vad de 

fyra konstverken förmedlade kommer konstteorin att användas här. Likheter och 

skillnader mellan konstverken från de två dynastierna tas upp och besvaras med stöd 

från den tidigare forskningen. Likadant kommer ställningstagandet till huruvida yttre 

faktorer påverkade den kinesiska konsten återkoppla till den tidigare forskningen från 

Mary Tregear och Craig Clunas. 

 

Hellenismens och de religiösa idéernas inverkan på den kinesiska konsten redogörs i 

diskussionen. Detta kapitel bidrar med nya tolkningar av vad kinesiska konstverk under 

Handynastin och Tangdynastin förmedlade. Det ges även nya tolkningar av de olika  

inflytandena på kinesisk konst som tagits upp i arbetet utifrån olika resultat som hämtats 

från källmaterialen.  

 

7.1 Konstverkens förmedlande 

Den dansande kvinnan ger uttryck av sin modell i det att konstnären använt en 

traditionell dans från Handynastin och lagt in den kontexten till hur kvinnan ska 

framträdas. Det var dansen som bestämde på vilket sätt kvinnan skulle se ut. Kvinnans 

funktion var att tjäna den döde i nästa liv, och att hon dansar just den specifika dansen 

var för att det var en sådan dans som det gällde för underhållandet av de döda. Modellen 

för den dansande kvinnan uttrycker en religiös mening, då hon var skapad för att dansa 

för den döde i livet efter. 

 

Förmedlandet av själva konstnären visar en trofasthet i det kineserna trodde på vad det 

gällde livet efter döden. Det noggranna arbetet på skulpturen visar en slags hängivelse 

till den livsåskådning som rådde. Det var i eliters gravar som dessa typer av skulpturer 

hade en funktion. De som hade dött var möjligtvis människor som hade en tro i idén om 

att andevaror fanns tillgängliga att använda sig av efter döden. Skapandet av den 

dansande kvinnan var därför ett resultat av en tro som kineserna såg allvarligt på, i alla 

fall den kinesiska eliten. 
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Den dansande kvinnan ger uttryck av sig själv genom sitt material den är gjord av, 

nämligen keramik. Det var keramik som vanligtvis användes vid tillverkandet av 

andevaror som skulle placeras i gravar. Då det även fanns andra typer av material som 

kunde användas i skapandet av andevaror, såsom brons och jade, visade troligtvis den 

dödes status, men kanske också hängivelsen till religionen. Keramik var ett enklare 

material att hantera till skillnad från de andra materialen, vilket krävde mer utav en 

konstnärs skickligheter. Ju finare materialet var, desto högre status hade den döde, och 

desto skickligare var skaparen. 

 

Begravningsurnans modell var de kinesiska stjärnbilderna som gav inspiration till 

urnans himmelska motiv. Stjärnbilderna ”Bågen”, ”Vargen” och ”Tigern” representeras 

i urnan utifrån en kinesisk filosofisk och kosmisk berättelse. Varför just denna bildliga 

berättelse finns med i en begravningsurna kan ha med själva berättelsen att göra. 

Eftersom Bågen ansågs vara beskyddaren av Kina så kan samma karaktär haft en roll i 

skyddandet av den döde när den vandrar till nästa liv. 

 

Likadant här med konstnären som skapade den dansande kvinnan, så var skaparen av 

urnan en människa som såg till att tillverka urnan på ett noggrant sätt så att den skulle 

tjäna den döde. Eftersom att andevarorna ansågs vara viktiga bland eliten såg de till att 

hantverken skulle vara felfria genom att betala de summor som var nödvändiga. Pengar 

var säkerligen också en faktor för skapare att tillverka andevaror, inte endast religionen. 

 

Konstverkets karaktär uttrycks i de säkra penseldragen som framställs runtom hela 

urnan. Urnans dekoration förmedlar Handynastins särskilda karaktär, då linjernas 

utformning, komponenter och platser var bestämda, vilket resulterade i ett jämt och 

flytande mönster. Kinesernas förtjusning i kalligrafin bestämde också mycket utav hur 

linjerna skulle se ut, deras tjocklek och tunnhet. En balans skulle finnas mellan linjerna 

som sedan skapade en harmoni i det färdiga konstverket. 

 

Den fenixhövdade kannan från Tangdynastin hade sin modell i utländska motiv. 

Kannan skapades efter andra kulturella föremål som inte tillverkades i Kina. På så sätt 

attraherades köpare som var från samma kultur eller land som motiven hämtades ifrån, 

resulterande i ett potentiellt säljande av kannan. Detta reflekterar Kinas kulturella 

utbyten i byteshandel vid Sidenvägen och andra politiska internationella relationer, 
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exempelvis tributsystemet. Kontakten med länder utanför Kina under Tangdynastin var 

därmed stor. 

 

Skaparen av denna kanna tillverkade konstverket i syfte att sälja den till en kund, 

kanske till och med en kund från Centralasien, där motiven till kannan är hämtade från. 

Troligtvis var skaparen en handelsman som antingen sålde kannan vid Sidenvägen, eller 

vid någon av Tangdynastins två huvudstäder, Chang’an och Luoyang, som båda var 

stora metropoler. Kannans utformning och motiv visar på att konstnären kände till andra 

typer av kulturer och samhällen. Detta visar på att Tang-Kina var mångkulturellt, och 

många olika typer av människor strömmade in i landet, där kineserna kommunicerade 

med dem. 

 

Kannans utseende var definitivt en kinesisk produkt, men skapades utifrån utländska 

motiv. Fenixen har inte sitt ursprung i Kina, likadant handtaget och dess position på 

kannans kropp. Dessa detaljer avslöjar en kunskap som kineser hade om utländska 

kulturer. Troligtvis var skapandet av konstverk med utländska motiv inte endast för att 

sälja, utan även för att de var intresserade av andra samhällen. En frodande handel 

bygger på goda relationer med andra länder, vilket Tang-Kina verkligen hade. 

 

Motivet för figurerna från Fengxiansi är bilden av Buddha och bodhisattvor som rörliga 

och graciösa. Tangdynastin bytte riktning från den stela och vertikala Buddhan till en 

mer flexibel variant av honom, vilket speglar på en representation där han framstår som 

en utomstående gudomlighet och visar upp buddhismens storhet och betydelse. 

Hellenismens sätt att skapa skulpturer går väl ihop med strukturerna som figurerna från 

Fengxiansi har. De är realistiska, visar kroppen, samt livliga. 

 

Konstnärerna som skapat de stora skulpturerna var inspirerade av buddhismen. I 

byggandet av buddhistisk konst vägledde buddhistiska munkar hur skaparna skulle gå 

till väga. Munkarna hade kunskap om buddhistisk konst, då de även kunde ha lärt sig 

ikonografi, och förde det vidare till de kinesiska konstnärerna. På så sätt fick kineserna 

en vidare konstnärlig kunskap och teknik, vilket resulterade i de stora och ståtliga 

buddhistiska konstverken. 
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Figurerna från Fengxiansi är skapade ur berg, vilket tyder på ett mer ambitiöst 

representerande av buddhismens storhet. Inspirerade av Indiens grott-tempel gjorde de 

buddhistiska kineserna likadant och byggde egna. Meningen med grott-templen var att 

de skulle vara så nära himmeln som möjligt, och på så sätt bli separerade från den 

världsliga världen som låg beläget nedanför. 

 

7.2 Likheter och skillnader 

7.2.1 Likheter 

Den dansande kvinnan, figurerna från Fengxiansi, och begravningsurnan skapades alla 

utifrån religiösa idéer. Handynastin var fascinerat av konfucianism och daoism, men 

också andra andliga livsåskådningar. Andevarorna visade kinesernas tro på livet efter 

döden, och att de fick användning av dem i nästa liv. Den dansande kvinnan hade sitt 

syfte i att underhålla den döde, medan begravningsurnan var för att skydda från onda 

krafter. Figurerna från Fengxiansi tillverkades under Tangdynastin då buddhismen var 

en stor del av kinesiskt liv, men likaså här skapade ur religiöst syfte.  

 

Både begravningsurnan och kannan har ett dekorativt motiv som visar en ridande 

bågskytt som siktar bakom sig. Båda bågskyttar har sitt ursprung i den partianska 

militära taktiken som kallas för ”The Parthian shot”. Den kinesiska stjärnbilden och den 

mänskliga representationen av ”Bågen” har förmodligen inte inspirerats av yttre 

faktorer, men framställningen av honom är troligtvis från den partianska militära 

taktiken. Däremot är den ridande bågskytten på kannans kropp säkerligen direkt 

kopplad till ”The Parthian shot”. 

 

Den dansande kvinnan och figurerna från Fengxiansi visar båda en realistisk 

framställning av människokroppen och dess struktur. Då kvinnans kropp må vara dold 

så visar hon sina rörelser genom kläderna hon bär. Båda konstverken böjer sina kroppar 

och framställs som graciösa. Utifrån detta har båda konstverken en koppling till 

hellenistiskt skapande. 

 

Alla konstverk har inslag som kommer från olika utländska inflytanden. Den dansande 

kvinnan har möjligtvis en inspirationskälla i hellenismens skapande av realistiska 

människor. Likaså har figurerna i Fengxiansi hellenistiska drag, men också i 

buddhismen, eftersom den religionen kom först från Indien och spred sig senare till 
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Kina. Detta speglar Ernest Govetts tidigare forskning om det grekisk-buddhistiska 

bronshuvudet, i och med att båda konstverken har vissa hellenistiska samt religiösa 

drag. Bågskytten som framställs i begravningsurnan har i sin representation ett ursprung 

från Partien som fanns i västra Asien. Likaså har kannan sitt ursprung därifrån, men 

även i andra delar av kulturella geografiska områden, bland annat Centralasien. 

 

7.2.2 Skillnader 

Den dansande kvinnan och begravningsurnan var menade för begravningssyften, medan 

figurerna från Fengxiansi var menade att visa upp buddhismen. Andevarorna var inte 

menade för andra att se och hade en religiös funktion, inte en konstnärlig eller estetisk 

sådan. Tanken med figurerna från Fengxiansi var verkligen att bli sedda av människor 

och mötas med häpnad över deras enastående närvaro. De buddhistiska figurerna 

byggdes högt upp i bergen för att vara nära himlen, medan andevarorna hade sin plats i 

gravarna under jorden, där bara de döda var menade att betrakta och använda 

konstverken. 

 

Kannan skapades för att bli såld till en köpare i tanken om att skaparen skulle tjäna mer 

pengar och öka sin ekonomi. Säljandet av dessa typer av konstverk skulle få Kinas 

ekonomi att frodas och expandera under Tangdynastin. Den hade inget religiöst syfte, 

utan hade endast som mening att locka kunder. Kannans design var inte heller skapad 

för en kinesisk publik, utan den utländska. 

 

Den dansande kvinnan var tillverkad på ett sätt som skulle se ut som att hon var på väg 

att röra sig, och ta nästa danssteg. Men även fast figurerna i Fengxiansi böjer sina ben 

och armar, så står de stilla i en ställning. De är heller inte menade att flytta på sig, 

eftersom de är anhängare till buddhismen och Buddha, och står därför lojalt på plats vid 

hans sida. 

 

De religiösa inslagen på konstverken från Handynastin visar en typ av livsåskådning 

som hade en idé om ett liv efter döden. Lukas Nickel nämner i sin artikel i tidigare 

forskning om att kejsaren av Qin-Kina var den som påbörjade traditionen om 

placerandet av realistiska skulpturer i gravarna. Handynastin fortsatte traditionen men i 

en betydligt mindre skala. Det var eliten som både hade råd och rätt till ett byggande av 

”tjänare” och andra nödvängiheter till sin grav. De skulle leva vidare och vistas i livet 
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som kom efter, och då behövde den döde ha tillfogande över olika saker för att trivas. 

Andevarorna var därför centrala för denna åskådning på livet. 

 

Buddhismen introducerades redan i Kina vid tiden då Handynastin rådde, men dess 

inflytande var inte på en omfattande nivå, till skillnad från i Tang-Kina. Under 

Tangdynastin frodades buddhismen, och kejsarna lät bygga flera buddhistiska komplex, 

bland annat grott-templet i Fengxiansi. Till skillnad från den religiösa konsten i 

Handynastin så var det viktigt i Tangdynastin att visa upp den för människor. Patricia 

Eichenbaum Karetzky berättar i den tidigare forskningen att god karma gavs till de som 

gjorde saker i Buddhas och buddhismens namn. Det var alltså meritgivande att satsa på 

stora konstnärliga projekt för att påverka sin karma på ett positivt sätt, och även att visa 

sin hängivelse till religionen. 

 

7.3 Inflytandet på kinesisk konst 

Författarnas olikhet i aspekten om yttre faktorers inflytande på kinesisk konst gör att ett 

ställningstagande måste tas, då det är omöjligt att hålla med båda två. Därför 

argumenteras det för vilken författare som arbetet ställer sig bakom och identifierar sig 

med. Slutsatsen av vilken författare som undersökningen sympatiserar med menar inte 

på att den andra författaren har fel. Det enda argumentationen bidrar till är på vilken 

ståndpunkt den står i debatten om inflytandets grad på kinesisk konst. 

 

Även fast det kan vara möjligt att Kinas historiska kultur bevarades, trots alla olika 

kulturmöten som uppstod vid byteshandel och andra internationella sammanträden, var 

kinesernas attityd mot utländska idéer öppna. Däremot var de kinesiska lärda männen 

tvivelaktiga till nya idéer, då de var utbildade i traditionella kinesiska skolor såsom 

exempelvis konfucianism. När buddhismen introducerades till Kina under Handynastin 

var de lärda inte blyga med att tala om vad de ansåg om religionen. Eftersom de lärda 

såg buddhismen som något främmande och olikt kinesiska sedvänjor var de tvivlare till 

religionen. 

 

Däremot tog befolkningen till sig av buddhismens olika element, bland annat i konsten 

de skapade. Dock använde de bara vissa inslag av buddhismen som ansågs vara till 

nytta för skaparna. De behövde inte nödvändigtvis förstå eller tro på buddhismen för att 

de skulle välkomna den in till det kinesiska samhället. Med tidens assimilerades 
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buddhismen till Kina, och den uttryckte sig på olika sätt. Denna utländska religion kom 

i efterhand att influera Kina enormt, speciellt vad gällde konsten. 

 

Terrakottafigurerna skapade till den förste kejsaren hade enligt Tregear ingenting med 

hellenistisk konst att göra. Det hon bortser från att diskutera om är terrakottafigurerna 

som representerar akrobater. I den tidigare forskningen skrev Nickel att dessa akrobater 

skapades med en enastående realism, där muskler och leder synliggjordes av kineserna. 

Att utesluta dessa figurers betydelse i kinesisk konst visar den inte någon rättvisa, 

snarare tvärtom. Att kineserna anpassat sig efter hellenistiska idéer när det gällde 

skulpturbygge och realism visar på kejsare Qins förtjusning i hellenismens existens.  

 

Något annat som heller inte tas upp av varken Tregear eller Clunas är de 12 

bronsfigurerna Qin lät bygga i ett palats, som tydligen skulle ha speglat utländska stora 

män. I och för sig finns ingenting kvar från dem, men de nämns i litteraturen, och är en 

underskattad beståndsdel i Kinas influerade konst. Skulpturbygge skulle fortsätta i flera 

hundra år och vara en viktig del av Handynastins gravdekorationer. 

 

Förmedlandet av den kinesiska konsten under Tangdynastin visar på ett stort inflytande 

av andra samhällen och kulturer. Både kannan och figurerna från Fengxiansi baserades 

på Tangdynastins ”internationella” stil som betonade att konstverken kom från en vidare 

tradition, och inte endast en kinesisk. Kannans motiv hämtades som sagt från andra 

samhällen utanför Tang-Kina, vilket speglade kinesernas koll på andra kulturer. Det 

måste ha funnits ett intresse bland kineser för andra typer av människor. Annars skulle 

de detaljerade motiven från konstföremål av samma typ som kannan inte ha framställts. 

 

Utifrån denna argumentation sympatiserar därför arbetet med Craig Clunas synpunkt på 

inflytandet i den kinesiska konsten från Handynastin och Tangdynastin. Genom arbetet 

har det vid flera tillfällen dykt upp tillfällen och möjligheter för kinesisk kontakt med 

andra kulturer och traditioner, vilket lett till ett kinesiskt anpassande av influenser. Att 

kinesiska konstverk inte var likt eller hade samma stil som de ursprungliga tillämpade 

stilarna, utesluter inte att de faktiskt var stilar som Kina använde på sitt sätt. Till 

exempel var hellenismens nakenhet ingenting som kineserna lockades utav, utan dess 

realism, vilket var därför kinesiska realistiska skulpturer skapades med framhävande av 

kroppen via kläderna skulpturen bar, istället för själva kroppen i sig. 
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8 Didaktisk reflektion 

I denna del av arbetet sätts undersökningen om den influerade kinesiska konsten in i ett 

didaktiskt sammanhang, det vill säga på vilket sätt denna vetenskapliga forskning skulle 

kunna tillämpas till skolundervisning. 

 

Kursen historia 1b på gymnasiet har två centrala innehåll. Det första behandlar bland 

annat problematiseringen av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och 

politiska förutsättningar utifrån valda områden, till exempel jämförelser med 

tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultur. Det andra behandlar historiskt 

källmaterial som speglar människors roll i kulturella förändringar utifrån olika 

perspektiv som exempelvis social bakgrund, etnicitet, eller generation.93 

 

Undersökningen har redogjort för Kinas tidsindelningar utifrån politiska förutsättningar, 

nämligen dynastier. Arbetet har även presenterat historiskt källmaterial som behandlar 

kulturella förändringar med perspektiv ufrån olika perspektiv såsom social bakgrund 

och etnicitet. Handynastin var till exempel en tidsperiod som Kina styrdes av Han-

familjen från 206 f.Kr. till 220 e.Kr. I Europa användes inte denna typ av tidsindelning, 

eftersom dynastier var inget som fanns i den världsdelen. Ett sätt att få in detta i 

undervisningen är att presentera detta perspektiv på tidsindelning när det kommer till 

Kinas historia. Ett sätt att undervisa om Kinas historia är att presentera de historiska 

källmaterialen som undersökningen tagit upp, och sedan förklara utifrån dem hur 

människor med olika sociala bakrunder och etniciteter påverkades av de kulturella 

förändringarna. 

 

En diskussionsfråga skulle kunna vara ”På vilka sätt ser man att buddhismen hamnat i 

den kinesiska konsten under Tangdynastin? (Tangdynastin var mellan 618-907 e.Kr.)”. 

Eleverna får ett antal bilder på kinesiska konstverk som influerats av buddhismen. 

Eleverna diskuterar parvis med varandra om hur de ser att konstföremålen är från 

buddhistiska element. Eleverna svarar på frågan genom att hitta en eller flera specifika 

redogörelser till hur buddhismen syns i den kinesiska konsten. Efter att eleverna fått 

instruktioner på vad de ska göra går läraren runt i klassrummet och lyssnar på vad 

 
93 Skolverket, ämnesplan för historia gymnasiet, (Hämtad: 2020-01-10). 
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eleverna diskuterar. Läraren ser också till att starta igång diskussioner genom att 

förklara hur de kan tänka för att komma fram till svar på uppgiften. 
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Bilagor 

Bilaga A – Den dansande kvinnan 
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Bilaga B - Begravningsurnan 
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Bilaga C – Kannan 
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Bilaga D – Figurerna från Fengxiansi 

 

 


