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Китай... 

Країна далека і загадкова, 

народ якої є одним із 

найдавніших серед нині 

існуючих і єдиним, чия історія 

ніколи не переривалася. 

Відносини між Україною та 

Китаєм почали зароджуватись 

ще за часів Київської Русі завдяки Великому шовковому шляху, що 

своєю північною гілкою заходив на територію сучасної України — 

Крим. 

4 січня Україна і Китай відзначили 25 років встановлення 

дипломатичних відносин. Країна Східної Азії зробила величезний 

внесок у розвиток світового мистецтва, науки та культури. Вона одна з 

найбільших країн-інвесторів світу. Тому 2019 рік Китаю – зрозумілий і 

символічний жест України. 

 

 

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО КИТАЙ 

 

 Населення Китаю становить вже понад 1,8 млрд. осіб. Це одна 

четверта частина усього населення Землі. 

 

 Три основні світові релігії – християнство, іслам і буддизм – 

представлені в Китаї як рівноправні. 

 

 У Китаї нарахували близько 100 видів тварин, які не 

трапляються більше ніде. Найвідоміші з них – це Ірбіс і Панда. 

 

 Велика Китайська стіна – найбільший пам'ятник архітектури, 

має довжину в 8 851 км. Спочатку її створювали для захисту території 

від войовничих кочових племен. 
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 Вирощувати і заварювати чай перші придумали саме китайці. 

Чай з’явився в Китаї в ІІІ ст. до н.е. і згодом цей напій набув поширення 

по всьому світу. 

Справжній китайський чай відрізняється дивовижним ароматом і 

неповторними смаковими якостями. При цьому, як різноманітний і 

багатоликий сам Китай, так різноманітні і чаї, які виготовляються в 

Піднебесній. 

Всі існуючі в Китаї види чаю отримують з листя тільки однієї 

рослини - чайного куща. Звичайно ж, у цієї рослини є кілька різновидів, 

а також величезна кількість сортів, але прийнято розрізняти види не по 

кущу, з якого був зібраний чайний лист, а по тому, яка обробка була 

проведена над цим чайним листом. Точніше, навіть трохи інше - 

наскільки далеко в цьому чайному листі зайшов процес ферментації. 

Таким чином, сьогодні в Китаї виділяють такі види чаю: білий, 

зелений, бірюзовий, жовтий чай, червоний і чорний чай. 

 

 У Китаї найбільше різновидів бойових мистецтв у світі, 

найвідоміші ушу і кунгфу. 

 

 Всьому світу відомі чотири великих винаходи Китаю: папір, 

книгодрукування, компас і порох. 

 

 Тут винайшли і багато іншого, наприклад, фарфор, гральні 

карти, механічний годинник та футбол. 

 

  Шовк був винайдений в Китаї. Ще в доісторичні часи 

пращури китайців навчилися розводити тутового шовкопряда, прясти 

шовк і ткати із нього тканину. Першовідкривачем способу розведення 

тутового шовкопряда і винахідником шовкопрядіння вважається 

легендарна Лей Цзу. 

Вергілій, знаменитий давньоримський поет, уявляв, що шовк – це 

щось, що звисає з дерев. Коли він це писав, в Китаї уже використовували 

шовкопрядильні машини і ткацькі станки, освоїли технологію нанесення 
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на тканину багатокольорових малюнків, робили шовкові нитки, парчу, 

атлас і вишивку по шовку. 

Шлях, який з’єднав Схід і Захід, море і сушу, по якому 

транспортували шовк, називався Великим шовковим шляхом. Шовк 

зв’язав Китай з рештою світу. І сьогодні ця країна є найбільшим його 

виробником на планеті. 

  

 В Китаї винайшли парасольку, яку виготовляли з цупкого 

паперу. 

 

 В Китаї винайшли повітряних зміїв і використовували їх для 

залякування ворогів. 

 

 Все найцікавіше і потрібне з’являється випадково, так сталося 

і з морозивом. Хтось, приблизно 5 000 років тому, залишив рисову кашу 

на снігу, так і з'явилося морозиво. 

 

 Використовуючи десяткову систему, китайці розробили 

перший лічильний пристрій. 

 

 Вклад китайської медицини в світову величезний. Відомо, що 

трепанація черепа вперше була здійснена в Китаї 3 тисячі років тому і 

що анестезію широко використовували в часи династії Східна Хань 

(25  –  220 р. н.е.). 

 

 В свій час Китай забезпечив світову медицину такими 

засобами, як берберин та ефедрин. 

 

 Китайці також винайшли акупунктуру та китайський масаж, 

які стають в світі все популярнішими. 

 

 Реклама та товарні знаки також можуть змагатися за честь 

вважатися великими китайськими винаходами. Наприклад, на малюнках 

часів династії Сун (960 – 1279 р. н.е.) можна побачити клоунів, які ходять 
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по вулицях, на спинах яких красується реклама різноманітних продуктів. 

В романі «Річні заводи» зустрічається реклама алкогольних напоїв: «Три 

чаші вина - і ви будете таким п'яним, що не зможете піднятися на гору». 

 

 

7 ПРИЧИН ВЧИТИ КИТАЙСЬКУ МОВУ 

 

1. Китайською мовою розмовляє величезна частина населення нашої 

планети, а саме понад мільярд людей, а це майже 20% населення 

всієї земної кулі. 

2. Враховуючи бурхливе економічне зростання Китаю в останні роки, 

на ринку праці підвищується попит на фахівців, які знають 

китайську мову, особливо перекладачів. 

3. Китайська мова послужить вірним помічником тому, хто 

захоплюється китайською культурою, літературою, музикою і 

традиціями, адже набагато цікавіше оволодівати знаннями самому, 

ніж вдаватися до допомоги сторонніх або електронних 

перекладачів. 

4. Знаючи китайську мову, ви вільно можете відправитися в Китай з 

метою просто помандрувати або ж на шопінг, у вас не виникне 

жодних проблем зі спілкуванням з місцевим населенням (далеко не 

скрізь в Китаї місцеве населення володіє англійською мовою). 

5. Також китайська мова стане в нагоді вам при бажанні почати свій 

бізнес з партнерами з Китаю, ця справа буде дуже перспективною. 

6. Не варто забувати і про те, що люди, які знають східні мови, 

зокрема китайську, викликають повагу і захоплення. Хочете 

вирости в очах рідних, друзів і просто знайомих - вперед, вчіть 

китайську мову. 

7. Китайська мова відкриває перед усіма, хто нею займається, нові 

горизонти. Тепер для вас культура, мова і сам Китай не будуть 

чимось позамежним, ви зможете дізнатися безліч нової інформації, 

корисної та захоплюючої. 
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КИТАЙСЬКА КУХНЯ: ТРАДИЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

 

✴ У Китаї до процесу трапези ставляться з великою серйозністю. 

Існує філософія їжі, що включає дві нерозривні і абсолютно протилежні 

ідеї, які доповнюють одна одну. 

1. «Фань» – це базова їжа, так можуть іменувати рис, локшину, 

які-небудь інші борошняні вироби. 

2. «Цай» – це м’ясо, овочі, птиця, горіхи, морепродукти, фрукти 

— загалом, все інше. 

✴ Цікавим фактом є і те, що китайці трапезу починають з чаю, а 

закінчують вживанням супу. 

✴ Одна з особливостей кухні Піднебесної – це приготування їжі на 

один раз, там ніколи нічого не залишають на наступний день і не готують 

заздалегідь. 

✴ Палички для їжі китайці використовують вже більше трьох тисяч 

років. Раніше вони були кам’яними і металевими, а в даний час 

застосовуються палички, які виготовляють з міцної пластмаси. Але 

самими улюбленими паличками є ті, що виконані з залізного дерева, 

вони володіють особливою міцністю. Вдома у всіх членів сім’ї 

передбачається наявність власних паличок. У кафе пропонують 

виключно одноразові палички. Ще однією особливістю китайських 

паличок є те, що їх необхідно тримати в лівій руці. 

✴ Згідно з традиціями, коли ви подаєте чайник з заваркою, його 

носик не можна направляти на гостей. У минулі часи, якщо непроханий 

гість приходив в будинок, чайник ставили так, щоб носик був 

направлений на недоброзичливця, і той, ясно розуміючи сенс даного 

знаку, змушений був піти. 

✴ Також трепетно ставляться до посуду, на ньому не повинно бути 

ні найменшої тріщинки, так як вважається, що пити з такого посуду – до 

великих неприємностей. 

✴ Під час трапези вітаються розмови. А якщо в процесі їжі ви 

забруднили скатертину, то це сприймається як комплімент кухарові, так 

як у Китаї вважається, що чим більше жирних плям на скатертині, тим 

більше сподобалася їжа. 
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НАЙВІДОМІШІ КИТАЙСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ ТА ПОЕТИ 

 

КОНФУЦІЙ (28 вересня 551 до н. е. – 

11  травня 479 до н. е.) – давньокитайський філософ 

та політичний діяч, титульна фігура у 

конфуціанстві. Національний герой Китаю. 

Конфуцій став однією з ключових осіб, які 

визначили появу та подальше формування 

китайської літератури. 

В його вченні значна увага приділяється 

питанням світобудови і справедливого суспільного 

устрою у Піднебесній, тобто сучасними словами, у 

глобальному суспільстві. 

 

ЦАЙ ВЕНЬЦЗІ (177 – 239) – китайська 

поетеса та композитор часів династій Пізня 

Хань та Цзінь. 

Написала довгий вірш («Вісімнадцять 

пісень флейти кочівника») про те, як вона була 

в полоні у кочовників Хунну, використовуючи 

пентасилабічну форму (п’ять ієрогліфів у 

рядку), яку також можна було зустріти в 

народних піснях. 

Відомим також є два твори з однією 

назвою «Поема скорботи і гніву». 

Деякі вірші Цао Вень-цзи створювалися для виконання під музику. 

 

ЦАО СЮЕЦІНЬ (1715 або 1724 – 1763 або 

1764) – визначний китайський письменник-

романіст часів династі Цін. 

Усе життя витратив на написання свого 

визначного роману «Історія каменю», інша назва 

«Нотатки про камінь». Над ним Цао працював 

понад 20 років. Ще за життя автора глави з роману 

були відомі загалу, вразивши глибиною опису 

життя родини Цзю. Але Цао Сюецінь не встиг 
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завершити свою працю. Цим зайнявся у 1791 році Гао Е. У завершеному 

вигляді роман отримав назву «Сон у червоному теремі». 

 

ЛУ СІНЬ (25 вересня 1881 – 19 жовтня 

1936), справжнє ім'я Чжоу Шужень – 

китайський письменник, публіцист та 

літературознавець. Вважається 

основоположником сучасної китайської 

літератури. 

У 1913 р. Лу Сінь написав своє перше 

оповідання «Минуле». 

У 1918 р. він опублікував оповідання 

«Щоденник божевільного» (своєрідній варіант 

«Записок божевільного» М. В. Гоголя), який 

вважається першим твором нової китайської літератури. 

Пізніше світ побачили збірки «Клич» (1923; до її складу увійшла 

найпопулярніша повість Лу Сіня «Справжня історія А-К'ю», в якій він 

картав соціальну пасивність пригноблених народних мас), 

«Блукання»  (1926), «Дикі трави» (1927, збірка віршів у прозі), «Старі 

легенди по-новому» (1936, збірка сатирико-героїчних казок Лу Сіня, в 

яких він критикував негативні явища свого часу) та ін. 

Лу Сінь є автором великої кількості статей про важливі події в житті 

Китаю та інших країн: збірники «Гарячий вітер» (1925), «Під розкішним 

балдахіном» (1926), «Дозволяється розмовляти про погоду» (1934) та 

інші. 

Лу Сінь багато зробив для популяризації у Китаї іноземної 

літератури. Він переклав «Заповіт» Тараса Шевченка, твори 

М. В.  Гоголя, М. Є. Салтикова-Щедріна, А. П. Чехова, М. Горького, 

О. О. Фадєєва та ін. 

На честь письменника була названа Літературна премія Лу Сіня. 
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МО ЯНЬ (нар. 17 лютого 1955, Шаньдун, 

Китайська Народна Республіка) – сучасний 

китайський письменник, почесний доктор 

філології Відкритого університету Гонконгу.  

Мо Янь – це псевдонім, у перекладі з 

китайської означає «мовчи». Справжнє ім'я – 

Гуань Моє. 

За межами Китаю відомий насамперед як 

автор роману «Червоний гаолян», за яким було 

знято фільм. Цей роман, що складається з 

циклу новел, був опублікований 1987 року. 

Роман належить до так званої «літератури пошуків коріння». 

Твори Мо Яня за стилістикою споріднені з романами магічного 

реалізму. Для творів Мо Яня характерне доволі розкуте трактування 

таких проблем, як сексуальність, влада, політика. Життя сучасного 

Китаю автор описує без прикрас і замовчувань. Мо Янь у своїх творах 

часто вдається до елементів іронії й гумору. 

У 2012 році Мо Янь був відзначений Нобелівською премією з 

літератури за «галюциногенний реалізм, що поєднується з народними 

казками, історією та сучасністю». 

Твори Мо Яня перекладені більш ніж десятьма мовами, включаючи 

англійську, французьку, німецьку, норвезьку та українську. 

 

АЛАЙ (нар. 1959 р.) — сучасний 

китайський письменник тибетського 

походження, хто поки що єдиний з 

тибетців спромігся здобути 

найпрестижнішу китайську 

літературну премію Мао Дуня (2000). 

Знаменитим його зроби роман 

«Коли курява спаде» (1998), за яким 

було знято телесеріал. В романі 

досліджується психологія влади, якою 

вона постає на грунті тибетського 

життя середини XX століття, до приходу в цей регіон Червоної армії 

Китаю і приєднання Тибету до КНР.  
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ПРОПОНУЄМО В БІБЛІОТЕКАХ ПРОВЕСТИ ТАКІ 

ЗАХОДИ: 

 

 бесіди: «Визначні пам’ятки Китаю», «Країна, що має одну з 

найдавніших історій» 

 виставка-знайомство «Китай: країна, що зачаровує» 

 виставка-інсталяція «Китай: традиції і менталітет» 

 відео-презентація «Чим мене здивував Китай» 

 вікторина-знайомство «Цікаві факти про Китай» 

 віртуальна подорож Китаєм «Піднебесна, що вражає» 

 дні інформації: «Китай: знайомство зблизька», «Неймовірний 

Китай» 

 демонстрація чайної церемонії «Східна перлина» 

 зустріч з фахівцем по китайській історії «Ми живемо в 

Стародавньому Китаї» 

 квест-гра «Подорож до Китаю» 

 кінопоказ «Пізнай Піднебесну» 

 книжково-ілюстративні виставки: «Піднебесна імперія: Китай 

вчора і сьогодні», «Чудеса світу», «Загадки і таємниці Китаю», 

«Відкриття та винаходи Китаю», «Найцікавіше про Китай», 

«Мандруймо у дивосвіт», «Дивовижна країна – Китай», «Китай — 

загадкова країна», «Китай – дивовижна країна», «Китай: традиції і 

сучасність», «Піднебесна імперія» 

 конкурс «Міст китайської мови» 

 концерт «Колоритна мандрівка до Китаю» 

 круглий стіл «Подорож країнами і континентами» 

 лекції: «Китай та китайська мова», «Китайський Новий Рік», 

«Новорічні свята в Китаї», «Як правильно подорожувати по Китаю: 

провінції, транспорт, кухня», «Занурення В Китайську Культуру», 

«Таємниці “Піднебесної імперії”» 

 майстер-клас «Підготовка до поїздки в Китай» 

 медіа-подорож «Цікаво про Китай» 

 міні-бесіда «Золоті сторінки китайської літератури» 

 тематична виставка «Дивовижна Піднебесна» 

 усний журнал «Східна перлина» 
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 фестиваль «Багатоликий Схід» 

 форум «Шовковий шлях 2019: Україна-Китай» 

 фотовиставки: «Така загадкова країна – Китай», «Пізнай Китай 

разом з нами», «Новий Шовковий шлях» 

 тренінг з усного китайського мовлення «Я вас вітаю…» 

 створити буклет «Про Китай — відоме і невідоме» 

 організувати вечори китайський фільмів (див. «Фільми про Китай», 

с. 19 - 20) 

 провести майстер-класи з виготовлення китайських ліхтариків та 

гілки сакури 

 створити на базі бібліотеки Language Mix - розмовний клуб 

китайської мови. 

 

 

Під час заходів та виставок рекомендуємо, крім друкованих видань, 

представити всесвітньо відомі символи Піднебесної: китайські повітряні 

ліхтарики, Інь і Янь, панду, Велику Китайську стіну, бамбук тощо. 
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