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вигляді драконів. Кількість веслярів залежить від розміру човна, але зазвичай це від 10 до 

20 осіб. На носі човна сидить людина, яка барабанним боєм задає ритм веслярам. Дітям в 

цей день прийнято дарувати намиста або браслети з кольорових ниток, які захищають від 

пристріту і хвороб. Це свято є офіційним вихідним днем в Китаї. Окрім цього, існує 

звичай прикрашати житло на це свято. У цей день, за звичаєм, біля кожної брами потрібно 

повісити лікарські трави. Це робиться для того, щоб вигнати злих духів і запобігти 

захворюванням, які виникають у дощові дні на початку літа, коли повітря вологе і люди 

схильні до застуди. Тому запах лікарських трав сприятливо впливає на людину, це 

найважливіше на святі ,вважалося в давнину [2]. 

中秋节 Свято середини осені припадає на 15-й день восьмого місяця за місячним 

календарем,також називають святом возз'єднання. Свято середини осені також знаменує 

завершення збору врожаю, поклоніння місяці і жіночому началу,його ще пов'язують з 

шануванням Богині Місяця. У це свято китайські сім'ї збираються за сімейним столом, 

обов'язково накритим на вулиці, милуються Місяцем, адже в цей день вона яскравіше і 

найбільше китайці радіють закінченню сільськогосподарських робіт. 

Китайські свята відрізняються своєю унікальністю, вони оригінальні і неповторні, 

обумовлені світоглядом і життєвим укладом народу. Всі китайські свята мають свої 

особливості, свій неповторний вигляд, традиції їх проведення не схожі один на одного. 

Таким чином, свята в Китаї грали, і до цього дня грають дуже важливу роль, так як вони 

мають нерозривний зв'язок з традиціями і звичаями китайського народу. 
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Культура азіатських країн зародилася набагато раніше, ніж наша культура. Їх 

релігійні, етичні та соціально-політичні ідеї, ідеологія та психологія, спосіб життя та 

світогляд дуже сильно відрізняються від наших.  

Конфуціанство - це китайська етична та політична доктрина, пов'язана з іменем 

Конфуція (551–479 рр. до н. е.). У Китаї це вчення відоме як "Школа вчених. 

Конфуціанство відіграло велику роль у розвитку всіх аспектів життя китайського 

суспільства, включаючи формування його філософського світогляду. Конфуцій 

поклонявся античності та античним книгам. Він намагався навчити своїх учнів цього, 

вихваляючи книги своїх предків. Небо для Конфуція - вища сила. Небо стежить за 

справедливістю на землі, стоїть на сторожі соціальної нерівності. Навіть доля вчення 

самого Конфуція залежить від волі неба. Сам він пізнав волю неба в 50 років, тоді він і 

почав проповідувати. Духи для Конфуція також дуже важливі, проте, розділяючи культ 

предків, він вчив триматися від духів подалі і ставити живих вище померлих [2]. 

Конфуція мало цікавлять проблеми матеріального світу і космогонії. У центрі його 

вчення - людина, її моральний і розумовий розвиток і поведінка. Конфуцій головну увагу 

приділяє питанням виховання ідеальної людини. В основі всіх суспільних і моральних 
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норм поведінки і виховання у Конфуція це релігійний ритуал. Стрижень мудрості - 

дотримання ритуалу, а сутність філософії - його правильне пояснення і розуміння. 

Дуже цікавим моментом у вченні Конфуція є його концепція «золотої середини». 

«Шлях до золотої середини» є одним з головних елементів його ідеології та 

найважливішим принципом виховання. Його потрібно використовувати в управлінні 

людьми для пом‘якшення суперечностей. Можливість знайти середину дається не 

кожному. Більшість людей або занадто обережні, або занадто стримані [1]. 

Конфуцій вважав, що одна з основних задач людини - зрозуміти своє місце в світі, 

«з'єднати свою силу з небом і землею». Це і є справжнє пізнання. Можна сказати, що 

конфуціанство визначило морально-етичний ідеал китайця - «благородна людина», яка 

думає про борг і моралі. «На добро потрібно відповідати добром, на зло - справедливістю». 

Гармонійні взаємини є дуже важливим елементом конфуціанства. З взаємин 

виникають різні обов'язки: у дітей і батьків, керівників і підлеглих, вчителів та учнів. 

Якщо молодші повинні бути віддані старшим, то старші повинні проявляти 

доброзичливість. Такі відносини досі пронизують східно-азіатські народи [1]. 

Таким чином, конфуціанство зіграло величезну роль у розвитку культури Китаю. 

Конфуціанство було прямо-таки необхідним, і в цьому сенсі можна погодитися з тими, 

хто вважає конфуціанство в Китаї насамперед «мистецтвом жити». Протягом століть, в 

рамках китайської цивілізації, створювалися і закріплювалися багато фундаментальних 

принципів релігії і етики, основні норми поведінки, стійкі стереотипи в мові, мисленні, 

уявленнях і сприйнятті, певна ціннісна орієнтація. Тривалість і безперервність 

національних традицій і психологічних стереотипів сприяли їх міцності і стабільності. 
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Перемещения  буддизма с индийской земли  в культуру и обыденную жизнь Китая 

можно считать одним из наиболее значительных событий в истории религии. Можно 

отметить, что страна с собственной богатой древней культурой приняла более развитую 

религию, обладающую своим письменным каноном, учением, моралью и культом. 

В Китае буддизм начал распространяться с I в.н.э. Наиболее плодотворным для 

развития буддизма стал период с VI-VII в. Буддизм просуществовал в Китае почти два 

тысячелетия и за это время он оказал немалое влияние  на традиционную китайскую 

культуру, искусство, литературу, архитектуру, а также на жизнь самих жителей Китая. 

Рассмотрим основные изменения произодшие с Китаем после появления буддизма. 

1.В области искусства: 

До появления буддизма в Древнем Китае отсутствовали традиции художественной 

монументальной скульптуры. Дошедшие до наших дней образцы древнекитайской 

скульптуры иллюстрируют мифологические сюжеты или погребальные предметы, 

которые служили хозяину в загробном мире. Одно из наиболее известных скульптур 

древности это фигура лошади, попирающей варвара. Но, благодаря буддизму, появляются 
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