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на уч них кру го ва, та ко и код обич
них љу ди, ши ром све та. Упра во 
књи га В.В. Ма ља ви на мо же по мо
ћи сва ко ме од њих да оства ри свој 
на ум, да упо зна Ки ну и Ки не зе, на 
је дан објек ти ван, све стран и на да
све су штин ски на чин. Ова књи га 
ће сва ко ме раз ре ши ти би ло ко ју 
не до у ми цу ко ју је ика да имао ка
да је у пи та њу Ки на и њен на род. 

Вла ди мир Вја че сла во вич Ма
ља вин, ко ји ви ше од де сет го ди на 
жи ви и ра ди на Тај ва ну, је дан је 
од нај по зна ти јих ру ских си но ло
га. Ње гов рад сат кан је од ве ли ког 
бро ја књи га и чла на ка о исто ри ји 
Ки не, али и о дру гим обла сти ма 
жи во та ки не ског све та, ко ји су 
као та кви нео п ход ни за раз у ме
ва ње би ћа јед ног на ро да и ње го ве 
ци ви ли за ци је. На 618 стра ни ца, 
ко ли ко књи га има, уз оби ље илу
стра ци ја, ци та та ки не ских на
род них по сло ви ца, раз ми шља ња 
нај ве ћих ки не ских умо ва, као и 
при ме ра из сва ко днев ног жи во
та Ки не, на је дин ствен на чин на
сли ка на је ви ше ве ков на исто ри ја 
ки не ске кул ту ре у свим ње ним 
ни јан са ма. Књи га се са сто ји из 
де вет по гла вља, од но сно де вет ме
ђу соб но по ве за них те мат ских це
ли на са за кључ ком и при ло зи ма 
на кра ју.  

Ка рак те ри сти ке јед ног на
ро да, ње го ве кул ту ре, ње го вих 
дру штве них ин сти ту ци ја и пре 
све га ње го вог на чи на жи во та сва
ка ко умно го ме је де тер ми ни сан 
при род ном сре ди ном, од но сно 
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Све ве ћи ме ђу на род ни зна чај 
Ки не као и уло га ко ју Ки на има у 
свет ским по ли тич ким, еко ном
ским, кул тур ним и дру гим то ко
ви ма код мно гих по бу ђу је ин те
ре со ва ње за јед ну од нај ста ри јих 
ци ви ли за ци ја све та. Ин те ре со ва
ње за упо зна ва ње на чи на жи во та, 
кул ту ре, ре ли ги је и по ли тич ких 
окол но сти у Ки ни ја вља се под јед
на ко, ка ко код струч не јав но сти и 
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ма бит но, аутор ис ти че бит ну уло
гу ко ју на при мер чај или пак ви но 
за у зи ма ју у ки не ској кул ту ри. Ис
ти че се да је код Ки не за чај глав ни 
ри ту ал ни на пи так у мно гим жи
вот ним си ту а ци ја ма. Слич ну уло
гу има и ви но.

Ве о ма опи сно књи га нас у пр
вом по гла вљу, упо зна је и са град
ским на чи ном жи во та у ки не ској 
им пе ри ји. Град је био цен тар по
ли тич ког, кул тур ног и еко ном
ског жи во та Ки не,  кроз ве ко ве. 
Ов де на ста је и спе ци фич на град
ска кул ту ра, као и на род ни те а тар, 
штам па на књи га и слич но. „Град
ска кул ту ра ли чи ла је на лу пу ко ја 
пре те ра но не при род но пре у ве
ли ча ва све аспек та жи во та, нај
ма ње по кре те људ ске ду ше1, ка же 
Ма ља вин. Ме ђу тим, оно што је 
бит но је сте да град у ки не ској им
пе ри ји ни ка да ни је био са мо стал
на по ли тич ка и дру штве на сна га. 
Ка ко сам аутор ка же град у Ки ни 
ни је био за јед ни ца гра ђа на већ са
мо ма сов ни скуп љу ди.

По ред све га то га, у пр вом по
гла вљу књи ге упо зна је мо се и са 
фи нан си ја ма, од но сно на стан ком 
и упо тре бом нов ца у Ки ни, као и 
са об ли ци ма ко му ни ка ци ја у њој. 
Ис ти че се да се од у век ве ли ка па
жња по све ћи ва ла пу те ви ма и да 
је по сто ја ла чи та ва мре жа др жав
них пу те ва. Че сто су би ли по са
ђе ни и бо ро ви са стра не. Ин те ре

1 В.В Ма ља вин, Ки на - исто ри ја, кул ту-
ра, ре ли ги ја, ННК ин тер на ци о нал, Бе
о град, 2008, стр. 57.

ме стом на ко ме се ма ни фе сту је 
жи вот љу ди ко ји тај на род чи не.  
У скла ду са тим, пр во по гла вље 
ове књи ге, на зва но „Под не бе сни 
свет“, за по чи ње опи сом при род
не сре ди не Ки не, ње них ге о граф
ских, кли мат ских, де мо граф ских 
и дру гих ка рак те ри сти ка. Ве ли ка 
ра зно ли кост кли ме као и ње ног 
ре ље фа, ути ца ли су и на фор ми
ра ње раз ли чи тих ет но кул тур них 
ре ги ја у Ки ни, а пре све га ка рак
те ри стич не су раз ли ке Се ве ра и 
Ју га. Та ко ђе, све то је ути ца ло и 
на фор ми ра ње схва та ња и иде ја о 
то ме ка ко на нај бо љи на чин тре ба 
ор га ни зо ва ти дру штво и др жав ну 
власт. Аутор, на при мер, ис ти че да 
је оскуд ност при род них ре сур са 
код се ља ка у по је ди ним де ло ви ма 
Ки не про из ве ло уве ре ње по ко ме 
да би се на нај бо љи на чин оства
ри ла њи хо ва рас по де ла нео п ход
на је ја ка др жа ва и дру штве на хи
је рар хи ја.

Као дру ги фак тор ко ји је до
при нео при вред но кул тур ним 
раз ли ка ма код Ки не за је сте и њи
хов кон такт са дру гим, су сед ним 
на ро ди ма.

Оно што је по ауто ру, су шти
на, је сте да су зе мљо рад ња и ма
ну ел ни рад про из ве ли ки не ску 
ци ви ли за ци ју она квом ка ква је. 
Сход но то ме, ве ли ки део пр вог 
по гла вља упра во је по све ћен зна
ча ју по љо при вре де и по је ди них 
ње них про из во да, као што је на 
при мер пи ри нач. Та ко ђе, а на из
глед ба нал но, али су штин ски ве о
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пе ри о да њи хо вог раз два ја ња. „Ве
ли ке си ле Под не бе сног све та, бу
ду ћи ду го раз је ди ње не, те же да се 
ује ди не по но во и по сле ду го трај
ног сје ди ња ва ња по но во се рас па
да ју“2, на во ди се у књи зи као јед на 
од на род них из ре ка. Ни вла да ви
не стра них ди на сти ја, на при мер 
мон гол ских, Ки не зи ма ни су би
ле стра не. Сви ови про це си ве о
ма де таљ но и са оби љем по да та ка 
из не ти су у дру гом по гла вљу ове 
књи ге.

Зна ча јан сег мент дру гог по
гла вља је сте и Ки на у два де се том 
ве ку, у ко ме се да је при каз па да ди
на сти је Ћинг и ми ла ти ри стич ки 
ре жи ми ко ји на ста ју у Ки ни. Го
ди не 1919. про гла ша ва се Ки не ска 
Ре пу бли ка, а 1949. го ди не на ста је 
На род на Ре пу бли ка Ки на.

Тре ће по гла вље књи ге но си 
на зив „Др жа ва и дру штво“, и са
сто ји се од об ја шње ња при ро де 
вла сти у Ки ни кроз вре ме, као и 
од опи са по ли тич ких ин сти ту ци
ја од цар ског дво ра, пре ко др жав
не ад ми ни стра ци је до ло кал них 
ор га на вла сти. Зна ча јан део по
све ћен је и  вој сци и ње ној уло зи у 
ки не ској им пе ри ји. Ис ти че се да 
Ки на као зе мљо рад нич ка др жа ва 
ни је при да ва ла ве ли ки зна чај ра
то ва њу, а ка да се то чи ни ло би ло 
је из ну жне по тре бе. „Од до брог 
гво жђа се не пра ве ек се ри, до бар 

2 В.В Ма ља вин, Ки на - исто ри ја, кул ту-
ра, ре ли ги ја, ННК ин тер на ци о нал, Бе
о град, 2008, стр. 80.

сант но је и то да су на др жав ним 
пу те ви ма на око 10 ки ло ме та ра 
би ле по ста вље не и по штан ске 
ста ни це. Про сеч на бр зи на ко јом 
су се гла сни ци кре та ли би ла је 100 
км на дан, на во ди се у књи зи. Да ље 
се до ста де таљ но на во де и ти по ви 
ко ла ко ја су се на овим пу те ви ма, 
као и у гра ду и на се лу ко ри сти ли. 
Ни во де ни са о бра ћај ни је за не ма
рен.

Дру го по гла вље књи ге но си 
на зив „Исто риј ски пре глед“. Он 
по ступ но опи су је на ста нак ки
не ске ци ви ли за ци је. Овај део да
је ја сан пре глед и опис ди на сти ја 
ко је су вла да ле Ки ном, као и ка
кав је њи хов до при нос фор ми ра
њу ки не ске кул ту ре и у очу ва њу 
тра ди ци је. Сма тра се да је упра во 
ди на сти ја Џоу (XIVI II век п.н.е.) 
уте ме љи вач ки не ске ци ви ли за ци
је. У овом пе ри о ду на ста ју глав не 
др жав не ин сти ту ци је, али и глав
не мо рал не вред но сти. Ово је пе
ри од ка да се ра ђа ки не ска кла сич
на тра ди ци ја.

Глав на ка рак те ри сти ка ки не
ске им пе ри је, уоста лом и сва ке 
дру ге, је сте сме на ди на сти ја. Ова 
сме на је по не кад би ла мир на, али 
по не кад је под ра зу ме ва ла и фи
зич ку ели ми на ци ју вла да ра. Као 
дру га бит на ка рак те ри сти ка је су 
и сме не пе ри о да ка да је под јед
ном ди на сти јом до ла зи ло до ује
ди ња ва ња те ри то ри ја (на при мер, 
це ло куп на ста ра Ки на би ла је об
је ди ње на под вла да ви ном ди на
сти је Ћин 221. го ди не п.н.е.), али и 
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лич них спо соб но сти. Да би се то 
оства ри ло, осми шљен је си стем 
ис пи та. Ис пит ни си стем по ста је 
је дан од са став них де ло ва по ли
тич ке кул ту ре ста ре Ки не.

Че твр то по гла вље под на зи
вом „Му дрост“ ста вља у оквир 
кла сич не шко ле ки не ске ми сли, 
фи ло зоф ску тра ди ци ју и да је при
каз епо ха ки не ске фи ло зо фи је. У 
овом по гла вљу се упо зна је мо са 
су шти ном ки не ског по гле да на 
свет и то пре ко кон фу ци јан ства, 
да о и зма, ле га ли зма до фи ло зоф
ске тра ди ци је и ње них основ них 
ка те го ри ја – би ћа и зна ња, уче ња 
о чо ве ку, сми слу кул ту ре, мо ра лу и 
ле по ти.

Пр ви по ку шај да се на пра ви 
спој мо рал ног на по ра и жи вот не 
не по сред но сти, аутор при пи су
је нај ве ћем од ки не ских му дра ца 
Кон фу ци ју (око 551 – 479. го ди не 
п.н.е.). То би тре ба ло да се по стиг
не ка те го ри јом ри ту а ла. Ри ту ал 
у ки не ском сми слу под ра зу ме ва 
„ис прав но и ва ља но по на ша ње у 
ко ме се не по сред но из ра жа ва ју 
прин ци пи ко смо са и са ма исти на 
жи во та“.5 Као мо рал ни иде ал по 
кон фу ци јан ству сма тра се лич но 
уса вр ша ва ње, пре ва зи ла же ње се
бе. Ка ко В.В Ма ља вин ка же: „Кон
фи ци ју при па да част да је у исто
ри ји от крио чо ве ка“6, док се дру
штве ни зна чај кон фу ци јан ства 

5 В.В Ма ља вин, Ки на - исто ри ја, кул ту-
ра, ре ли ги ја, ННК ин тер на ци о нал, Бе
о град, 2008, стр. 597.

6 В.В. Ма ља вин, нав. де ло, стр. 170.

чо век не иде у вој ни ке“.3 На рав
но то ни је сме та ло да се у Ки ни 
вре ме ном раз ви ју вој на так ти ка и 
стра те ги ја, као и на о ру жа ње ко је 
је слу жи ло њи хо вој прак тич ној 
ре а ли за ци ји.  

Дру штве ни по ре дак, уре ђе ње 
дру штва, по ро ди це, кла на, стру
ков них и за ви чај них, али и тај них 
удру же ња за у зи ма ју по себ но ме
сто у тре ћем по гла вљу.

Ме ђу тим, као нај бит ни ји чи
ни лац у др жа ви и дру штву за у зи
ма би ро кра ти ја, као је дан од нај
са вр ше ни јих ме то да упра вља ња 
др жа вом, ка ко ка же сам аутор. 
Сло же на ад ми ни стра тив на по де
ла глав на је ка рак те ри сти ка Ки
не ске др жа ве до да на шњих да на, 
а „ја ка“ власт је увек би ла зна ча јан 
еле мент ки не ског дру штва. „Др
жа ва је – пе хар, на род је – во да у 
пе ха ру. Ако је пе хар че твр таст, 
во да је че твр та ста, ако је пе хар 
окру гао, во да је окру гла“4, ка же 
јед на од мно го број них на род них 
по сло ви ца да тих у књи зи. Власт 
у ста рој Ки ни има ла је и ре ли ги
о зни и мо рал ни сми сао, сма тра 
Ма ља вин. Ка ко аутор да ље на
во ди јед но од нај о ри ги нал ни јих 
до стиг ну ћа по ли тич ке кул ту ре у 
Ки ни  је сте на чин ода би ра чи нов
ни ка. Основ на иде ја је би ла у то ме 
да они ко ји ће оба вља ти др жав ну 
слу жбу тре ба би ра ти на осно ву 

3 В.В Ма ља вин, Ки на - исто ри ја, кул ту-
ра, ре ли ги ја, ННК ин тер на ци о нал, Бе
о град, 2008, стр. 127.

4 В.В. Ма ља вин, нав. де ло, стр. 108.
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ре пер то ар тип ских об ли ка. Ки
не зи су овај прин цип ти пи за ци је 
по ја ва и рад њи пре не ли на све де
ло ве жи во та дру штва, на по ли ти
ку, при род не на у ке, умет ност.

По се бан чи ни лац че твр тог 
по гла вља, „Епо хе ки не ске фи ло
зо фи је“, са сто ји се из не ко ли ко 
ма њих сег ме на та. Ве ћи про стор 
дат је при ка зу нео кон фу ци јан ске 
ми сли, ко ја је пред ста вља ла „син
те зу ко смо ло ги је, мо ра ла и прак се 
ду хов ног уса вр ша ва ња, ра ни је не
по зна те у Ки ни“.8 

У де лу „Фи ло зоф ска ми сао у 
но во до ба“ упо зна је мо се са упли
вом за пад них уче ња и на уч них 
зна ња у ки не ску ми сао. Сма тра 
се да је пр во за пад но уче ње ко је је 
би ло при хва ће но у Ки ни со ци јал
ни дар ви ни зам. В.В. Ма ља вин ис
ти че да је исто ри ја ки не ске ми сли 
у два де се том ве ку од ре ђе на две
ма од ли ка ма и то, ре фор ма ци јом, 
пре о бра жа јем ки не ског дру штва, 
али и спо јем кул тур них тра ди ци ја 
Ки не и За па да.

Та ко ђе, зна чај не иде је на ста ју 
и у до ба не по сред но пре и за вре
ме Син хај ске ре во лу ци је, ка да је 
Сун Јат сен дао сво ју три ја ду „на
род них прин ци па“: „на ци о нал
ност“, „власт на ро да“ и „на род но 
бла го ста ње“. Зна чај на фи ло зоф ска 
стру ја би ла је и тзв. пост кон фу ци
ја ни зам, ко ји је за пра во пред ста
вљао „апо ло ги ју кон фу ци јан ске 

8 В.В. Ма ља вин, нав. де ло, стр. 216.

огле да у на сто ја њу да се оства ри 
ин те гра ци ја по ро дич нокла нов
ске струк ту ре и др жа ве.

Као још је дан пра вац кла сич не 
шко ле ки не ске ми сли из два ја се и 
да о и зам са сво јим ка нон ским де
лом „Ка нон пу та и ње го ве сна ге“ 
(Да о де ђинг). Цен трал но ме сто 
у да о и зму за у зи ма ју ка те го ри је 
као што су „не де ла ње“, „пра зни
на“, „стал но од су ство при су ства“ 
и слич но. Зна чај на иде ја да о и зма 
је сте да иде ал ни вла дар упра вља 
пу тем „не де ла ња“, а то чи ни та ко 
што пра ти кре та ње жи вот них ме
тар мо фо за.

Као по се бан пра вац у дру
штве но по ли тич кој ми сли Ки не, 
аутор на во ди и ле га ли зам. Глав
на иде ја ле га ли зма је сте уче ње о 
за ко ну, ко ји се код ле га ли ста сма
трао глав ним сред ством ја ча ња 
вла сти. Ле га ли сти су пр ви ко ји су 
ја сно раз два ја ли по ли ти ку од ети
ке.

У сег мен ту че твр тог по гла вља, 
„Фи ло зоф ска тра ди ци ја“  би ће и 
зна ње, аутор из но си две основ не 
те зе ки не ске фи ло зоф ске ми сли. 
Пр ва је сте „иде ја кон ти ну и те та и 
ме ђу соб не хар мон ске ве зе чо ве
ка и ко смо са и дру го, пред ста ва 
ствар но сти као про ме не, тран
сфор ма ци је, до га ђа ја“.7

Ве о ма бит на ка рак те ри сти ка 
ки не ске тра ди ци је је сте оби ман 

7 В.В Ма ља вин, Ки на - исто ри ја, кул ту-
ра, ре ли ги ја, ННК ин тер на ци о нал, Бе
о град, 2008, стр. 180.
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на да ље са зна је мо у по след њем де
лу пе тог по гла вља. 

“На у ка и тех ни ка“, на зив је ше
стог по гла вља. По ла зе ћи од те о
ри је ки не ске на у ке, ну ме ро ло ги је, 
сим бо ло ги је, пре ко при род них 
и пре ци зних на у ка, ме ди ци не и 
слич но, до ла зи се и до опи са ве ли
ког бро ја кон крет них, тех нич ких 
про на ла за ка и њи хо ве прак тич не 
при ме не.

„Цен трал ни по јам ки не ске 
на у ке је мо дел, „обра зац“ (вен ли) 
као ап стракт на, чи ста струк ту
ра“.11 Та ко ђе, го то во све обла сти 
на у ке, умет но сти, кул ту ре про
же те су мно го број ним об ли ци ма 
би нар ног је дин ства ји на и јан га. 
Ово су по Ки не зи ма би по лар ни 
фак то ри свет ског про це са, где се 
јанг на при мер до во ди у ве зу са 
му шким прин ци пом, не бом,  све
тло шћу, жи во том, а ње му јин је по 
то ме су про тан. 

Аутор нас да ље упо зна је са нај
де таљ ни јим си сте мом ко смо ло
шке сим бо ли ке ко ји је са др жан у 
ка нон ском де лу „Књи га про ме на“. 

У де лу „Тра ди ци о нал на ко смо
ло ги ја“, пред ста вље но је не ко ли
ко ви ђе ња на стан ка све та, Не ба и 
Зе мље код Ки не за. Та ко јед но од 
њих по ла зи од то га да не бо пред
ста вља по лу кру жни омо тач ко
ји пре кри ва зе мљу, док је зе мља у 
овом слу ча ју за ми шље на као пре
вр ну та ча ша. Бит но је ис та ћи и то 

11 В.В Ма ља вин, Ки на - исто ри ја, кул ту-
ра, ре ли ги ја, ННК ин тер на ци о нал, Бе
о град, 2008, стр. 299.

тра ди ци је сред стви ма са вре ме не 
фи ло зо фи је“.9 

Пе то по гла вље књи ге по све
ће но је ре ли ги ја ма Ки не. На ве
о ма сли ко вит на чин опи са ну су 
нај пре на род на ве ро ва ња и кул
то ви. Опи сан је ки не ски пан те
он и схва та ње бо го ва као моћ них 
пре да ка. Са зна је мо по не што и о 
зна ча ју и функ ци ја ма га та ња у ки
не ској тра ди ци ји. За пра во, бит 
пе тог по гла вља је опис и об ја шње
ње „три ју ре ли ги ја“ Ки не за – кон
фу ци јан ства, бу ди зма и да о и зма.

Као ве о ма би тан део, ис так ну
то је и об ја шње но ши ре ње бу ди
зма, као и ње го вог зна ча ја за ки
не ску кул ту ру и тра ди ци ју. Ка ко 
је на њу ути цао или ка ко се он под 
ње ним ути ца јем ме њао. Тај спој 
па да кра јем тре ћег ве ка. Бу ди зам 
се у Ки ни ја вио као „не са мо ана
лог, не го и ал тер на ти ва ки не ској 
му дро сти“10

Као би тан из два ја се и по ку шај 
спа ја ња „три ре ли ги је“, кроз та ко
зва не син кре тич ке ре ли ги је ко ја 
је за ре зул тат да ла на ста нак ве ли
ког бро ја сек ти.

Ки на, као и дру ге зе мље у све
ту, ни је оста ла иму на и на ути ца је 
и ши ре ње дру гих, стра них ре ли
ги ја. То су ка да је реч о Ки ни пре 
све га ислам и хри шћан ство. О 
њи хо вој уло зи и ути ца ју ко ји су 
има ли у Ки ни од ка да се ја вља ју па 

9 Исто, стр. 224.
10 В.В Ма ља вин, Ки на - исто ри ја, кул ту-

ра, ре ли ги ја, ННК ин тер на ци о нал, Бе
о град, 2008, стр. 255.
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Осно ва ки не ске ме ди ци не, 
ко ја има ду го ве ков ну тра ди ци ју, 
је сте: „не ле чи ти по је ди не ор га не 
или де ло ве те ла, не го чи тав ор
га ни зам“. Ње не осно ве, ди јаг но
сти ку и ле че ње, као и гим на сти ку, 
ве жбе ди са ња и ме ди та ци ју, али 
и сек су ал ну прак су има мо об ја
шње не у де лу „Ме ди ци на и хи ги
је на“.

Ки не зи су ве о ма ра но, овла
да ли ве шти на ма об ра де ме та ла, 
као и из ра дом раз ли чи тих ме ха
нич ких спра ва као што су то чак 
за на вод ња ва ње, ткач ки раз бој и 
слич но. Из ра да ке ра ми ке, пор це
ла на, ста кла, па пи ра и штам пар
ства, упо тре ба се и змо гра фа, ком
па са и ба ру та та ко ђе су Ки не зи ма 
по зна ти од нај ста ри јих вре ме на. У 
књи зи се на при мер на во ди да су 
да о и стиал хе ми ча ри још у пр вим 
ве ко ви ма но ве ере зна ли за од ре
ђе ну сме су ко ја је чи ни ла осно ву 
хе миј ске фор му ле ба ру та. 

Са осо бе но сти ма ки не ског 
пи сма, је зи ка и књи жев но сти упо
зна је мо се у осмом по гла вљу књи
ге „Је зик и књи жев ност“. Глав ни 
про блем ко ји аутор ка да је о је зи
ку реч, на во ди по дво је ност књи
жев ног и го вор ног је зи ка. Та ко ђе, 
ис ти че се да је ве ли ки до при нос 
њи хо вом при бли жа ва њу да ло 
по зо ри ште. Од три на е стог ве ка 
ја вља се тер мин „го вор ни је зик“, 
или ба и хуа. По ред то га у Ки ни се 
рас про сти ре и „је зик чи нов ни ка“, 
ко ји се за сни ва на пе кин шком ди
ја лек ту. Овај го вор је био осно ва 

да су по ре кло ства ри Ки не зи „об
ја шња ва ли као про цес згу шња ва
ња свет ске енер ги је, или „је дин
стве ног ди са ња све та“ – ћи“, ка же 
В.В Ма ља вин.

Зна чај ну уло гу, ка да је реч о 
на у ци у Ки ни, има ли су бро је ви  
и по себ но ма те ма ти ка. Још у дру
гом ве ку пре но ве ере на стао је 
трак тат „Ма те ма ти ка у де вет по
гла вља“, ко ји је дао осно ве ма те ма
тич ке тра ди ци је.

Не за о би ла зну уло гу у ки не
ској ци ви ли за ци ји има ју астро
но ми ја и ка лен дар. Ки не зи су као 
основ ну мер ну је ди ни цу вре ме на 
узе ли при род но сме њи ва ње ме се
че вих ме на, па та ко јед ну лу нар ну 
го ди ну чи не два на ест лу нар них 
ме се ци. Та ко ђе, Ки не зи су раз
ли ко ва ли и два на ест зо ди јач ких 
са зве жђа, од ре ђе них по кре та њу 
сун ца.

Ге о гра фи ја и кар то гра фи ја су 
би ле од дав ни на за сту пље не код 
Ки не за. Они су сво ју зе мљу зва
ли Сре ди шњом др жа вом сма тра
ју ћи је цен трал ним кон ти нен том 
у од но су на дру гих осам ве ли ких 
кон ти не на та. Ки не зи су ве о ма це
ни ли и „цар ство ми не ра ла“. Ме ђу 
њи ма нај це ње ни ји био је ја спис. 
Овај по јам од но сио се не на је дан, 
већ на гру пу ми не ра ла, од че га су 
бит ни ји би ли не фрит и жад.

Од нос Ки не за пре ма жи вим 
би ћи ма, биљ ка ма и жи во ти ња ма 
ја сно и де таљ но при ка зан је у де лу 
„Жи ва би ћа“, пе тог по гла вља.



ПРИКАЗИ

350

та. Зна чај на ком по нен та је сте и то 
да се осно ве ки не ске ми сли и по
гле да на свет као што је на при мер 
прин цип  „са мо тран сфор ма ци је 
фор ме“ огле да ју у свим обла сти
ма умет но сти, ар хи тек ту ре и та ко 
да ље.

О то ме ка ко Ки не зи жи ве ре а
лан жи вот, ка ко ис пу ња ва ју сво ју 
сва ко днев ни цу и чи ме се ба ве у 
до ко ли ци, ка ко уре ђу ју свој ен
те ри јер, шта обла че и шта во ле да 
је ду, ка ко вас пи та ва ју сво ју де цу и 
мно го то га дру гог до нај сит ни јих 
де та ља про на ла зи мо у по след њем 
де ве том по гла вљу књи ге „Жи вот, 
оби ча ји, об ре ди“. Као ве о ма за
ни мљив део из два ја се и опис ки
не ских об ре да и оби ча ја ко ји се 
при ме њу ју при ли ком ро ђе ња де
те та или по гре ба, као и при ли ком 
же нид бе.

   Као не из о став ни део сва
ког ква ли тет ног де ла, као што је и 
ово, на кра ју на ла зи мо за кљу чак 
све га ре че ног, као и ан ти ци па ци
ју бу дућ но сти на осно ва ма све га 
ре че ног. Аутор у за кључ ку по ста
вља пи та ње: Ка ко је мо гу ће да јед
на кул ту ра то ли ко раз ли чи та на 
ре ги о нал ном и ло кал ном ни воу 
ипак оста је об је ди ње на у сво јој 
це ли ни? Од го вор аутор про на
ла зи у „кључ ном пој му ки не ске 
ци ви ли за ци је – пој му „ри ту а ла“ 
(ли)“.12 Као што је ра ни је ре че но 
под тим се за пра во под ра зу ме ва 

12  В.В Ма ља вин, Ки на - исто ри ја, кул ту-
ра, ре ли ги ја, ННК ин тер на ци о нал, Бе
о град, 2008, стр. 597.

за на ста нак са вре ме ног књи жев
ног је зи ка, по зна ти јег као ман да
рин ски. 

Од ли ке ки не ске књи жев но
сти, ка ко про зе, та ко и по е зи је 
илу стра тив но су да ти у одељ ку 
“Књи жев ност“ овог по гла вља. Два 
су, по ауто ру, глав на об ли ка ки не
ске књи жев но сти. Је дан об лик је 
исто риј ска при по вет ка, а дру ги 
се ја вља у ви ду де ла, са вре ме ни је 
ре че но по ли тич ке пу бли ци сти ке 
(де кла ра ци је, го во ри и сл.).

За о крет ка ре а ли зму у ки не
ској књи жев но сти на пра вио је  
„По крет 4. ма ја“, кроз ре во лу ци о
нар ни ча со пис „Но ва омла ди на“, 
1915. го ди не.

Фол клор, на род не пе сме, ба
ја ли це има мо при ка за не у за вр
шним де ло ви ма овог по гла вља.

Из гле да да, ауто ру, ни шта ни је 
про ма кло ка да је реч о при ка зу су
шти не ки не ске кул ту ре и по гле да 
на свет. Осмо по гла вље књи ге де
таљ но се ба ви свим вр ста ма умет
но сти у Ки ни, од му зи ке и му зич
ких ин стру ме на та, ар хи тек ту ре, 
скулп ту ре, сли кар ства, умет
нич ких за на та, па све до сцен ске 
умет но сти, по зо ри шне тра ди
ци је, по зо ри шта лу та ка и сен ки и 
на кра ју фил ма. У овом по гла вљу 
де таљ но су опи са не и об ја шње не 
осно ве ки не ске умет но сти. При
ка за но је ка кве су ка рак те ри сти ке 
ки не ске ар хи тек ту ре, ис ти чу ћи 
нај че шћу упо тре бу ла ких и ме ких 
ма те ри ја ла, нај ви ше др ве та и гли
не у из град њи стам бе них обје ка
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оно по на ша ње ко је је ис прав но и 
ва ља но.

„Је згро тра ди ци о нал не ки не
ске ци ви ли за ци је, ка ко је у овој 
књи зи ви ше пу та ре че но, ни је 
иде о ло ги ја, већ сам „ду хов ни рад“, 
„неде лат но де ла ње“ му дрог чо ве
ка, у ко ме се сти чу свест и рад ња“, 
ис ти че В.В Ма ља вин. „Ри ту ал на 
ки не ски на чин, ни је са мо уч ти во 
или до лич но по на ша ње, не го и 
по се бан мо дел чо ве ко ве со ци јал
но сти. Тај со ци ум – та не ма те
ри јал на, већ ду хов на, сим бо лич
ка ре ал ност – упра во је и чи нио 
истин ску ег зи стен ци ју ки не ске 
ци ви ли за ци је, ње но „је дин стве
но те ло“, ко је не по зна је ба ри је ре 
про сто ра и вре ме на, а Ки не зе те
ра да, ма где их од ве ла суд би на, 
бри жљи во гра де свој за тво ре ни 
свет – сво је „шан га је“ и „чај на та
у не“.13 

  

13  В.В. Ма ља вин, нав. де ло, стр. 598.
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