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3.В литературных жанрах: 

Благодаря буддизму, Китай познакомился с зачатками художественной прозы. Со 

временем новеллы, в свою очередь, сыграли значительную роль в становлении крупных 

жанров, включая классический китайский роман. В период до прихода буддизма в 

Древнем Китае были известными только песни, появившиеся в народной среде. Эти 

короткие, лиричные песни рассказывали о повседневной жизни простых людей. В песнях 

отразились печаль, разлука, праздничное веселье и тоска воина, оторванного от родного 

очага. 

Таким образом, можем сделать вывод, что распространение буддизма в Китае и 

формирование собственно китайской буддисткой традиции является самым ярким в 

истории китайской культуры примером межкультурного взаимодействия до наступления 

Нового времени и начала интенсивных контактов Китая и Запада. Помимо того, 

китайский буддизм, ставший, по существу, своеобразным продуктом целостности 

китайской и индийской культур, распространился из Китая по всем странам Дальнего 

Востока, неся с собой не только китайскую иероглифическую письменность, но и те 

аспекты китайской культуры, которые к буддизму непосредственного отношения не 

имели.  
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            Релігія є невід‘ємною частиною культури будь-якої країни. В свою чергу, культура 

завжди тісно пов‘язана з мовою.  

Існує кілька підходів до співвідношення мови та культури. Перший підхід полягає 

в тому, що мова – відображення культури (С. Антановський, Г. Брутян, Є. Кукушкін, 

Р. Макарян). Другий підхід заснований на тому, що люди бачать світ по-різному – крізь 

призму власної мови (Є. Сепір, Б. Уорф, Л. Весбергер, Д. Олфорд, Д. Хаймс). 

Представники третього підходу стверджують, що мова – це факт культури 

(М. Малигіна)[1]. Таким чином, з одного боку, культура впливає на мову, а з іншого – 

мова на культуру. 

В Китаї виділяють такі основні релігії: даосизм ( 道 教 ), буддизм ( 佛 教 ), 

християнство ( 基 督 教 ), представлене здебільшого католицизмом ( 天 主 教 ) та 

протестантизмом (基督新教), іслам (伊斯兰教).  

Даосизм ( 道教 ) – єдина з основних релігій Китаю, що має суто китайське 

походження. Дослідженням даосизму займався Юліан Костянтинович Шуцький, 

радянський лінгвіст польського походження, сходознавець, синолог, перекладач і поет. 

Основоположником даосизму вважається Лао Цзи (老子). За легендою, в похилому 

віці Лао Цзи вирішив покинути Китай, і начальник варти застави попросив його залишити 

Китаю частину своєї мудрості. Лао Цзи погодився і написав книгу «Дао-Де-цзин» (道德

经). Багато сучасних вчених вважають, що Лао Цзи взагалі не існував, а «Дао-Де-цзин» – 

зібрання текстів різних авторів. Центральне місце в даосизмі займають проблема Дао (道) 
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як сутності буття і Де (德) як прояви Дао. В «Дао-Де-цзин» Дао розуміється, перш за все, 

як Великий Шлях, як Всесвіт, або як Космічний Закон, згідно з яким йде виникнення, 

розвиток і зникнення світу, але одночасно Дао – це і субстанція, тобто основа і носій 

цього закону. Звідси Дао може розумітися як субстантивована закономірність всього 

сущого. Дао властива благородна сила – Де (чеснота), за допомогою якої Дао себе 

проявляє[2]. 

Буддизм (佛教 ) почав проникати в Китай із Індії ще на початку нашої ери. 

Першими «місіонерами» були купці, що приходили до Китаю з центральної Азії через 

Шовковий шлях. Існує легенда, за якою перші буддистські сутри були привезені на білому 

коні в місто Лоян в період правління імператора Мін-ді (58-76 рр. н.е.). Саме тут пізніше 

з‘явився перший буддистський храм в Китаї – Баймаси (白马寺) – Храм Білого Коня). 

Засновником саме китайської буддистської традиції вважають монаха Ань Шигао (安世

高)，який в 2 п. ІІ ст. н.е. переклав китайською мовою понад 30 буддистських творів. 

Справжньої популярності буддизм в Китаї набув в 4 ст. н.е., тому що саме в цей період 

релігією зацікавились правлячі верстви населення[3].  

Основна ідея буддизму полягає в тому, що життя – це страждання, від якого можна 

позбавитись шляхом досягнення нірвани. Нірвана – це стан душі, що досягається шляхом 

самовідречення та відреченням від комфорту та мирських благ.  

Християнство (基督教) за переказами вперше прийшло до Китаю, коли країну 

відвідав апостол Фома, але історичних доказів цьому на даний момент не існує. 

Найдавнішими пам‘ятниками християнства в Китаї є хрести, що датуються IV-V ст. 

Безумовним в науці вважається факт розповсюдження в Китаї несторіанського 

християнства в період династії Тан (618-907 рр.). Згідно прийнятій в КНР версії, 

католицизм (天主教) вперше з‘явився в Китаї в VII ст. Велика кількість місіонерів в XVI 

ст. поклала початок безперервному зв‘язку між Заходом та Далеким Сходом, 

християнство вважалось одним з важливих факторів модернізації держави та 

суспільства[4].  

Перемога англійців в першій опіумній війні відкрила шлях протестантизму (基督新

教). Початок протестантської місіонерської діяльності можна віднести до 1807 р., коли 

англійський місіонер Роберт Моррісон прибув до Китаю[4].  

Православ‘я (东正教) в Китаї існує, але зараз є малочисельним і, в основному, 

представлене російськомовним населенням або асимільованими вихідцями зі Східної 

Європи.  

Перші православні віруючі в країні скоріше за все були бранцями або 

добровольцями зі Східної Європи, що служили династії Юань. Наприкінці XVII ст. разом 

з казаками до столиці Китаю прибув священик Максим Леонтьєв. Ним і був освячений 

перший православний храм в Пекині[4]. 

Кількість християн в країні останніми роками стрімко зростає і вже перевищує 100 

млн.; домінує течія протестантизму. 

Іслам (伊斯兰教 ) в Китаї з‘явився на початку епохи Тан (618-907 рр. н.е.), з 

північного заходу через Сіньцзян, а також морським шляхом через південний схід. На той 

час мусульманами в Китаї були здебільшого араби та перси. Вже в 742 р. в місті Сіань 

було побудовано відому мечеть, яку було пізніше названо Велика Сіаньська мечеть. За 

часів династії Юань усіх мусульман Китаю почали називати «хуей» (回). Так в народі 

з‘явилась назва мусульманства хуейцзяо (回教)。Самі ж мусульмани віддають перевагу 

назві ціньчженьцзяо (清真教), що означає чисте істинне вчення. Також зустрічаються 

терміни ісилань (伊 斯兰) – ісламський, мусилінь (穆斯林) – мусульманський. На даний 

період часу положення мусульманства в Китаї можна назвати неоднозначним. 

Мусульмани в Китаї представлені здебільшого національними меншинами, 

асимільованими китайськомовними мусульманами. З одного боку, вони, як і представники 
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іншої релігії, мають право на власну думку, а з іншого, обмежені та контролюються 

державою[5]. 

Конфуціанство (儒家 ) та атеїзм (无神论 ) більшість дослідників не вважають 

релігіями, але вони посідають важливе місце в філософській думці та суспільстві.  

А. А. Опарін пише: «В конфуціанстві поняття Бога як такого не існує взагалі і по 

суті, його правильніше було б назвати не релігією, а філософією[6]». І дійсно, Конфуцій в 

своєму вченні здебільшого приділяє увагу політиці, етиці, моралі, вихованості, мудрості і 

не дає відповіді питання  про походження людини, життя і смерть, вищі сили тощо. 

За даними опитування 2017 р., 7 із 10 мешканців Китаю назвали себе переконаними 

атеїстами і лише 9 % мешканців країни вважають себе релігійними[7]. Такі цифри можна 

пояснити комуністичною формою правління та внутрішньою політикою Китаю. 

Таким чином, сьогодні більшість Китаю є атеїстичним. Точні дані по іншим 

релігіям невідомі, адже більшість послідовників справляє ритуали вдома або приховує 

релігійну приналежність. Основними релігіями Китаю є даосизм, буддизм, християнство 

та іслам; поряд з ними існує філософія Конфуція. 

Перспективи дослідження вбачаються в вивченні особливостей впливу релігії на 

мову, порівняльній лінгвістиці. Результати може бути використано в перекладі, 

викладанні культури та мови. 
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Искусство драматического музыкального театра в Китае насчитывает 

многовековую историю и берет свое начало еще во ІІ в. до н.э. Сценическое искусство 

занимает такое же важное место в списке достижений Китая, как и каллиграфия, 

литература, театральное искусство, чайная церемония. По словам известного китаеведа 

В. Малявина, театральное искусство в Китае – это искусство не отражения, а правильного 

обозначения явлений жизни, что сообщает жизни ее возвышенные и неуничтожимые 

качества [1, с. 505]. 

Конечно же, каждый, кто начинает изучать китайский язык или историю 

Поднебесной встречается с таким непонятным иностранцу явлением, как знаменитая 

Китайская опера. К сожалению, кроме Пекинской оперы (京剧 jīngjù), которая описана во 
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Сходознавство. Актуальність та перспективи. Тези доповідей  

І Міжнародної науково-методичної конференції 
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