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Драган Траиловић

КИН А

„КИН А“ – истори
ја, култ ура, рел иг ија,
аутора: В.В. Маљ авина,
ННК Интернац ионал,
Беог рад, 2008. стр.
УДК: 930.85+316.722(510)
(049.3)
Све већ и међународн и значај
Кине као и улога коју Кина има у
светс ким пол ит ичк им, економ
ским, култ урн им и друг им токо
вима код мног их побуђује инте
ресовање за једн у од најс таријих
цивил изац ија света. Интересова
ње за упознавање нач ина живота,
култ уре, рел иг ије и пол ит ичк их
околнос ти у Кин и јавља се подјед
нако, како код стручне јавнос ти и
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нау чн их кругова, тако и код обич
них људ и, широм света. Управо
књига В.В. Маљавина може помо
ћи свакоме од њих да оствари свој
нау м, да упозна Кин у и Кинезе, на
један објект иван, свес тран и нада
све суштинс ки нач ин. Ова књига
ће свакоме разреш ит и било коју
недоу м иц у коју је икада имао ка
да је у питању Кина и њен народ.
Влад им ир Вјачес лавович Ма
љавин, који више од десет год ина
живи и рад и на Тајван у, један је
од најпознат ијих рус ких синоло
га. Његов рад сатк ан је од вел иког
броја књига и чланак а о историји
Кине, али и о друг им облас тима
живота кинес ког света, који су
као так ви неоп ходн и за разу ме
вање бића једног народа и његове
цивил изац ије. На 618 стран ица,
кол ико књига има, уз обиље илу
страц ија, цитата кинес ких на
родн их пос ловица, разм иш љања
највећ их кинес ких умова, као и
примера из свакод невног живо
та Кине, на јед инс твен нач ин на
слик ана је вишевековна историја
кинес ке култ уре у свим њен им
нијансама. Књига се сас тоји из
девет поглавља, однос но девет ме
ђусобно повезан их тематс ких це
лина са зак ључком и прилозима
на крају.
Карактерис тике једног на
рода, његове култ уре, његових
друштвен их инс тит уц ија и пре
свега његовог нач ина живота сва
како умногоме је детерм ин исан
природном сред ином, однос но
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местом на коме се ман ифес тује
живот људ и који тај народ чине.
У складу са тим, прво поглавље
ове књиге, названо „Поднебес ни
свет“, започ иње описом природ
не сред ине Кине, њен их геог раф
ских, климатс ких, демог рафс ких
и друг их карактерис тик а. Вел ик а
разнол икост климе као и њеног
рељефа, утицал и су и на форм и
рање разл ич ит их етнок улт урн их
рег ија у Кин и, а пре свега карак
теристичне су разл ике Севера и
Југа. Такође, све то је утицало и
на форм ирање схватања и идеја о
томе како на најбољи нач ин треба
орган изоват и друштво и држ авн у
власт. Аутор, на пример, ист иче да
је оскудност природн их рес урса
код сељак а у појед ин им деловима
Кине произвело уверење по коме
да би се на најбољи нач ин оства
рил а њихова расподел а неоп ход
на је јак а држ ава и друштвена хи
јерарх ија.
Као друг и фактор који је до
принео привредно култ урн им
разл ик ама код Кинеза јес те и њи
хов контакт са друг им, суседн им
народ има.
Оно што је по аутору, сушти
на, јесте да су зем љорадња и ма
нуелн и рад произвел и кинес ку
цивил изац ију онак вом как ва је.
Сходно томе, вел ик и део првог
поглавља управо је пос већен зна
чају пољоп ривреде и појед ин их
њен их производа, као што је на
пример пиринач. Такође, а наиз
глед банално, али суштинс ки вео
344

ма битно, аутор ист иче битн у уло
гу коју на пример чај или пак вино
зау зимају у кинес кој култ ури. Ис
тиче се да је код Кинеза чај главн и
рит уа лн и нап итак у мног им жи
вотн им сит уа ц ијама. Сличн у уло
гу има и вино.
Веома опис но књига нас у пр
вом поглављу, упознаје и са град
ским нач ином живота у кинес кој
империји. Град је био центар по
лит ичког, култ урног и економ
ског живота Кине, кроз векове.
Овде нас таје и спец ифична град
ска култ ура, као и народн и театар,
штампана књига и слично. „Град
ска култ ура лич ил а је на луп у која
претерано неп риродно преу ве
личава све аспекта живота, нај
мање покрете људс ке душе1, каже
Маљавин. Међут им, оно што је
битно јес те да град у кинес кој им
перији ник ада није био самос тал
на пол ит ичк а и друштвена снага.
Како сам аутор каже град у Кин и
није био заједн ица грађана већ са
мо масовн и скуп људ и.
Поред свега тога, у првом по
глављу књиге упознајемо се и са
финанс ијама, однос но нас танком
и упот ребом новца у Кин и, као и
са обл иц има ком ун ик ац ија у њој.
Ист иче се да се оду век вел ик а па
жња пос већ ивал а путевима и да
је пос тојал а читава мреж а држ ав
них путева. Чес то су бил и поса
ђен и и борови са стране. Интере
1

В.В Маљавин, Кина - историја, култу
ра, религ ија, ННК интернац ионал, Бе
ог рад, 2008, стр. 57.
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сантно је и то да су на држ авн им
путевима на око 10 километара
биле пос тављене и поштанс ке
стан ице. Просечна брзина којом
су се глас ниц и кретал и бил а је 100
км на дан, навод и се у књизи. Даље
се доста детаљно наводе и типови
кол а која су се на овим путевима,
као и у граду и на селу корис тил и.
Ни воден и саобраћај није занема
рен.
Друго поглавље књиге нос и
назив „Историјс ки преглед“. Он
поступно опис ује нас танак ки
нес ке цивил изац ије. Овај део да
је јасан преглед и опис динас тија
које су владале Кином, као и ка
кав је њихов доп ринос форм ира
њу кинес ке култ уре и у очувању
трад иц ије. Смат ра се да је управо
династија Џоу (XI-VIII век п.н.е.)
утемељивач кинес ке цивил изац и
је. У овом периоду нас тају главне
државне инс тит уц ије, али и глав
не моралне вреднос ти. Ово је пе
риод када се рађа кинес ка клас ич
на трад иц ија.
Главна карактерис тик а кине
ске империје, уосталом и сваке
друге, јес те смена динас тија. Ова
смена је понек ад бил а мирна, али
понек ад је подразумевал а и фи
зичк у елим инац ију владара. Као
друга битна карактерис тик а јес у
и смене периода када је под јед
ном динас тијом дол азило до ује
дињавања територија (на пример,
целок упна стара Кина бил а је об
јед ињена под владавином дина
стије Ћин 221. год ине п.н.е.), али и
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периода њиховог разд вајања. „Ве
лике силе Поднебес ног света, бу
дућ и дуго разјед ињене, теже да се
ујед ине поново и пос ле дугот рај
ног сјед ињавања поново се распа
дају“2, навод и се у књизи као једна
од народн их изрек а. Ни владави
не стран их динас тија, на пример
монголс ких, Кинезима нис у би
ле стране. Сви ови процес и вео
ма детаљно и са обиљем податак а
изнет и су у другом поглављу ове
књиге.
Значајан сегмент другог по
главља јес те и Кина у двадесетом
век у, у коме се даје прик аз пада ди
нас тије Ћинг и мил ат ирис тичк и
реж им и који нас тају у Кин и. Го
дине 1919. проглашава се Кинес ка
Реп ублик а, а 1949. год ине нас таје
Народна Реп ублик а Кина.
Треће поглавље књиге нос и
назив „Држ ава и друштво“, и са
стоји се од објаш њења природе
влас ти у Кин и кроз време, као и
од описа пол ит ичк их инс тит уц и
ја од царс ког двора, преко држ ав
не адм ин ис трац ије до лок алн их
органа влас ти. Значајан део по
свећен је и војс ци и њеној улози у
кинес кој империји. Ист иче се да
Кина као зем љорадн ичк а држ ава
није придавал а вел ик и значај ра
товању, а када се то чин ило било
је из нуж не пот ребе. „Од доброг
гвож ђа се не праве ексери, добар
2

В.В Маљавин, Кина - историја, култу
ра, религ ија, ННК интернац ионал, Бе
ог рад, 2008, стр. 80.
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човек не иде у војн ике“.3 Нарав
но то није сметало да се у Кин и
временом развију војна такт ик а и
стратег ија, као и наоруж ање које
је служ ило њиховој практ ичној
реа л изац ији.
Друштвен и поредак, уређење
друштва, пород ице, клана, стру
ковн их и завичајн их, али и тајн их
удружења зау зимају посебно ме
сто у трећем поглављу.
Међут им, као најбитн ији чи
нил ац у држ ави и друштву зау зи
ма бирократ ија, као један од нај
савршен ијих метода управљања
државом, како каже сам аутор.
Сложена адм ин ис трат ивна поде
ла главна је карактерис тик а Ки
нес ке држ аве до данаш њих дана,
а „јак а“ власт је увек бил а значајан
елемент кинес ког друштва. „Др
жава је – пех ар, народ је – вода у
пех ару. Ако је пех ар чет вртаст,
вода је чет вртас та, ако је пех ар
округао, вода је округла“4, каже
једна од многобројн их народн их
пос ловица дат их у књизи. Власт
у старој Кин и имал а је и рел иг и
озни и моралн и смисао, смат ра
Маљавин. Како аутор даље на
вод и једно од најориг иналн ијих
достигн ућа пол ит ичке култ уре у
Кин и јес те нач ин одабира чинов
ник а. Основна идеја је бил а у томе
да они који ће обављат и држ авн у
службу треба бират и на основу
3
4

В.В Маљ авин, Кина - историја, култу
ра, религ ија, ННК интерн ац ион ал, Бе
ог рад, 2008, стр. 127.
В.В. Маљ авин, нав. дело, стр. 108.
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личн их способнос ти. Да би се то
остварило, осмиш љен је сис тем
исп ита. Исп итн и сис тем пос таје
један од сас тавн их делова пол и
тичке култ уре старе Кине.
Чет врто поглавље под нази
вом „Мудрост“ ставља у оквир
клас ичне школе кинес ке мис ли,
филозофс ку трад иц ију и даје при
каз епох а кинес ке филозофије. У
овом поглављу се упознајемо са
суштином кинес ког погледа на
свет и то преко конфуц ијанс тва,
даоизма, легал изма до филозоф
ске трад иц ије и њен их основн их
категорија – бића и знања, учења
о човек у, смис лу култ уре, моралу и
лепот и.
Први пок ушај да се нап рави
спој моралног напора и животне
непос реднос ти, аутор прип ис у
је највећем од кинес ких мудраца
Конфуц ију (око 551 – 479. год ине
п.н.е.). То би требало да се пос тиг
не категоријом рит уа л а. Рит уа л
у кинес ком смис лу подразумева
„исп равно и ваљано понашање у
коме се непосредно израж авају
принц ип и кос моса и сама истина
живота“. 5 Као моралн и идеа л по
конфуц ијанс тву смат ра се лично
усавршавање, превазил ажење се
бе. Како В.В Маљавин каже: „Кон
фиц ију припада част да је у исто
рији открио човек а“6, док се дру
штвен и значај конфуц ијанс тва
5
6

В.В Маљавин, Кина - историја, култу
ра, религ ија, ННК интернац ионал, Бе
ог рад, 2008, стр. 597.
В.В. Маљавин, нав. дело, стр. 170.
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огледа у нас тојању да се оствари
интег рац ија пород ично-кланов
ске структ уре и држ аве.
Као још један правац клас ичне
школе кинес ке мис ли изд ваја се и
даоизам са својим канонс ким де
лом „Канон пута и његове снаге“
(Даодеђинг). Цент рално мес то
у даоизму зау зимају категорије
као што су „недел ање“, „празни
на“, „стално одс ус тво прис ус тва“
и слично. Значајна идеја даоизма
јесте да идеа лн и владар управља
путем „недел ања“, а то чин и тако
што прат и кретање животн их ме
тармофоза.
Као посебан правац у дру
штвено пол ит ичкој мис ли Кине,
аутор навод и и легал изам. Глав
на идеја легал изма јес те учење о
закон у, који се код легал ис та сма
трао главн им средс твом јачања
власти. Легал ис ти су први који су
јас но разд вајал и пол ит ик у од ети
ке.
У сегмент у чет вртог поглавља,
„Филозофс ка трад иц ија“ - биће и
знање, аутор износ и две основне
тезе кинес ке филозофс ке мис ли.
Прва јес те „идеја конт ин уитета и
међусобне хармонс ке везе чове
ка и кос моса и друго, предс тава
стварнос ти као промене, тран
сформац ије, догађаја“.7
Веома битна карактерис тик а
кинес ке трад иц ије јес те обиман
7

В.В Маљ авин, Кина - историја, култу
ра, религ ија, ННК интерн ац ион ал, Бе
ог рад, 2008, стр. 180.
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репертоар типс ких обл ик а. Ки
нези су овај принц ип тип изац ије
појава и радњи пренел и на све де
лове живота друштва, на пол ит и
ку, природне нау ке, уметност.
Посебан чин ил ац чет вртог
поглавља, „Епохе кинес ке фило
зофије“, сас тоји се из некол ико
мањих сегмената. Већ и прос тор
дат је прик азу неоконфуц ијанс ке
мис ли, која је предс тављал а „син
тезу кос молог ије, морал а и праксе
духовног усавршавања, ран ије не
познате у Кин и“. 8
У делу „Филозофс ка мисао у
ново доба“ упознајемо се са упли
вом западн их учења и нау чн их
знања у кинес ку мисао. Смат ра
се да је прво западно учење које је
било прих ваћено у Кин и соц ијал
ни дарвин изам. В.В. Маљавин ис
тиче да је историја кинес ке мис ли
у двадесетом век у одређена две
ма одл ик ама и то, реформац ијом,
преображ ајем кинес ког друштва,
али и спојем култ урн их трад иц ија
Кине и Запада.
Такође, значајне идеје нас тају
и у доба непос редно пре и за вре
ме Синх ајс ке револуц ије, када је
Сун Јатсен дао своју тријаду „на
родн их принц ипа“: „нац ионал
ност“, „власт народа“ и „народно
благос тање“. Значајна филозофс ка
струја бил а је и тзв. постконфуц и
јан изам, који је зап раво предс та
вљао „аполог ију конфуц ијанс ке
8

В.В. Маљавин, нав. дело, стр. 216.
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трад иц ије средс твима савремене
филозофије“.9
Пето поглавље књиге пос ве
ћено је рел иг ијама Кине. На ве
ома сликовит нач ин описан у су
најп ре народна веровања и кул
тови. Описан је кинес ки панте
он и схватање богова као моћн их
предак а. Сазнајемо понешто и о
значају и функц ијама гатања у ки
нес кој трад иц ији. Зап раво, бит
петог поглавља је опис и објаш ње
ње „трију рел иг ија“ Кинеза – кон
фуц ијанс тва, буд изма и даоизма.
Као веома битан део, истакн у
то је и објаш њено ширење буд и
зма, као и његовог значаја за ки
нес ку култ уру и трад иц ију. Како
је на њу утицао или како се он под
њен им утицајем мењао. Тај спој
пада крајем трећег век а. Буд изам
се у Кин и јавио као „не само ана
лог, него и алтернат ива кинес кој
мудрости“10
Као битан изд ваја се и пок ушај
спајања „три рел иг ије“, кроз тако
зване синкрет ичке рел иг ије која
је за резултат дал а нас танак вел и
ког броја сект и.
Кина, као и друге зем ље у све
ту, није остал а имуна и на утицаје
и ширење друг их, стран их рел и
гија. То су када је реч о Кин и пре
свега ислам и хриш ћанс тво. О
њиховој улози и утицају који су
имал и у Кин и од када се јављају па
9 Исто, стр. 224.
10 В.В Маљ авин, Кина - историја, култу
ра, религ ија, ННК интерн ац ион ал, Бе
ог рад, 2008, стр. 255.
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надаље сазнајемо у пос ледњем де
лу петог поглавља.
“Нау к а и техн ик а“, назив је ше
стог поглавља. Пол азећ и од тео
рије кинес ке нау ке, нумеролог ије,
симболог ије, преко природн их
и прец изних нау к а, мед иц ине и
слично, дол ази се и до описа вел и
ког броја конкретн их, техн ичк их
пронал азак а и њихове практ ичне
примене.
„Цент ралн и појам кинес ке
нау ке је модел, „образац“ (вен ли)
као апс трактна, чис та структ у
ра“.11 Такође, готово све облас ти
нау ке, уметнос ти, култ уре про
жете су многобројн им обл иц има
бинарног јед инс тва јина и јанга.
Ово су по Кинезима бипол арн и
фактори светс ког процеса, где се
јанг на пример довод и у везу са
муш ким принц ипом, небом, све
тлош ћу, животом, а њем у јин је по
томе суп ротан.
Аутор нас даље упознаје са нај
детаљн ијим сис темом кос моло
шке симбол ике који је садрж ан у
канонс ком делу „Књига промена“.
У делу „Трад иц ионална кос мо
лог ија“, предс тављено је некол и
ко виђења нас танк а света, Неба и
Зем ље код Кинеза. Тако једно од
њих пол ази од тога да небо пред
ставља полукруж ни омотач ко
ји прекрива зем љу, док је зем ља у
овом случају зам иш љена као пре
врн ута чаша. Битно је истаћ и и то
11 В.В Маљавин, Кина - историја, култу
ра, религ ија, ННК интернац ионал, Бе
ог рад, 2008, стр. 299.
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да су порек ло ствари Кинези „об
јаш њавал и као процес згуш њава
ња светс ке енерг ије, или „јед ин
ственог дисања света“ – ћи“, каже
В.В Маљавин.
Значајн у улог у, када је реч о
нау ц и у Кин и, имал и су бројеви
и посебно математ ик а. Још у дру
гом век у пре нове ере нас тао је
трактат „Математ ик а у девет по
главља“, који је дао основе матема
тичке трад иц ије.
Незаобил азну улог у у кине
ској цивил изац ији имају астро
ном ија и календар. Кинези су као
основн у мерн у јед ин иц у времена
узел и природно смењивање месе
чевих мена, па тако једн у лунарн у
год ин у чине дванаест лунарн их
месец и. Такође, Кинези су раз
ликовал и и дванаест зод ијачк их
сазвеж ђа, одређен их по кретању
сунца.
Геог рафија и картог рафија су
биле од давн ина зас туп љене код
Кинеза. Они су своју зем љу зва
ли Сред иш њом држ авом смат ра
јућ и је цент ралн им конт инентом
у однос у на друг их осам вел ик их
конт инената. Кинези су веома це
нил и и „царс тво минерал а“. Међу
њима најцењен ији био је јас пис.
Овај појам однос ио се не на један,
већ на груп у минерал а, од чега су
битн ији бил и нефрит и жад.
Однос Кинеза према живим
бић има, биљк ама и живот ињама
јас но и детаљно прик азан је у делу
„Жива бића“, петог поглавља.
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Основа кинес ке мед иц ине,
која има дуговековн у трад иц ију,
јес те: „не леч ит и појед ине органе
или делове тел а, него читав ор
ган изам“. Њене основе, дијагно
стик у и лечење, као и гимнас тик у,
вежбе дисања и мед итац ију, али
и секс уа лн у пракс у имамо обја
шњене у делу „Мед иц ина и хиг и
јена“.
Кинези су веома рано, овла
дал и вештинама обраде метал а,
као и израдом разл ич ит их мех а
ничк их справа као што су точак
за наводњавање, ткачк и разбој и
слично. Израда керам ике, порце
лана, стак ла, пап ира и штампар
ства, упот реба сеизмог рафа, ком
паса и барута такође су Кинезима
познат и од најс таријих времена. У
књизи се на пример навод и да су
даоис ти-алхем ичари још у првим
вековима нове ере знал и за одре
ђен у смес у која је чин ил а основу
хем ијс ке форм уле барута.
Са особенос тима кинес ког
пис ма, језик а и књижевнос ти упо
знајемо се у осмом поглављу књи
ге „Језик и књижевност“. Главн и
проблем који аутор када је о јези
ку реч, навод и под војеност књи
жевног и говорног језик а. Такође,
ист иче се да је вел ик и доп ринос
њиховом приближ авању дало
позориште. Од тринаес тог век а
јавља се терм ин „говорн и језик“,
или баи х уа. Поред тога у Кин и се
расп рос тире и „језик чиновн ик а“,
који се зас нива на пек инш ком ди
јалект у. Овај говор је био основа
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за настанак савременог књижев
ног језик а, познат ијег као манда
ринс ки.
Одл ике кинес ке књижевно
сти, како прозе, тако и поезије
илустрат ивно су дат и у одељк у
“Књижевност“ овог поглавља. Два
су, по аутору, главна обл ик а кине
ске књижевнос ти. Један обл ик је
историјс ка приповетк а, а друг и
се јавља у виду дел а, савремен ије
речено пол ит ичке публиц ис тике
(дек ларац ије, говори и сл.).
Заокрет ка реа л изму у кине
ској књижевнос ти нап равио је
„Покрет 4. маја“, кроз револуц ио
нарн и часоп ис „Нова омлад ина“,
1915. год ине.
Фолк лор, народне пес ме, ба
јал ице имамо прик азане у завр
шним деловима овог поглавља.
Изгледа да, аутору, ништа није
промак ло када је реч о прик азу су
штине кинес ке култ уре и погледа
на свет. Осмо поглавље књиге де
таљно се бави свим врс тама умет
ности у Кин и, од музике и музич
ких инс трумената, арх итект уре,
скулпт уре, слик арс тва, умет
ничк их заната, па све до сценс ке
уметнос ти, позориш не трад и
ције, позоришта лутак а и сенк и и
на крају филма. У овом поглављу
детаљно су описане и објаш њене
основе кинес ке уметнос ти. При
казано је как ве су карактерис тике
кинес ке арх итект уре, ист ич ућ и
најчеш ћу упот ребу лак их и мек их
материјал а, највише дрвета и гли
не у изг радњи стамбен их објек а
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та. Значајна компонента јес те и то
да се основе кинес ке мис ли и по
гледа на свет као што је на пример
принц ип „самот рансформац ије
форме“ огледају у свим облас ти
ма уметнос ти, арх итект уре и тако
даље.
О томе како Кинези живе реа
лан живот, како исп уњавају своју
свакод невн иц у и чиме се баве у
докол иц и, како уређују свој ен
теријер, шта облаче и шта воле да
једу, како васп итавају своју дец у и
много тога другог до најс итн ијих
детаља пронал азимо у пос ледњем
деветом поглављу књиге „Живот,
обичаји, обред и“. Као веома за
ним љив део изд ваја се и опис ки
нес ких обреда и обичаја који се
примењују прил иком рођења де
тета или пог реба, као и прил иком
жен идбе.
Као неизос тавн и део сва
ког квал итетног дел а, као што је и
ово, на крају нал азимо зак ључак
свега реченог, као и ант иц ипац и
ју будућнос ти на основама свега
реченог. Аутор у зак ључк у пос та
вља питање: Како је мог уће да јед
на култ ура тол ико разл ич ита на
рег ионалном и лок алном нивоу
ипак остаје објед ињена у својој
цел ин и? Одговор аутор прона
лази у „кључном појм у кинес ке
цивил изац ије – појм у „рит уа л а“
(ли)“.12 Као што је ран ије речено
под тим се зап раво подразумева
12 В.В Маљавин, Кина - историја, култу
ра, религ ија, ННК интернац ионал, Бе
ог рад, 2008, стр. 597.
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оно понашање које је исп равно и
ваљано.
„Језгро трад иц ионалне кине
ске цивил изац ије, како је у овој
књизи више пута речено, није
идеолог ија, већ сам „духовн и рад“,
„не-дел атно дел ање“ мудрог чове
ка, у коме се стич у свест и радња“,
ист иче В.В Маљавин. „Рит уа л на
кинес ки нач ин, није само учт иво
или дол ично понашање, него и
посебан модел човекове соц ијал
ности. Тај соц иу м – та не мате
ријална, већ духовна, симбол ич
ка реа лност – управо је и чин ио
истинс ку егзис тенц ију кинес ке
цивил изац ије, њено „јед инс тве
но тело“, које не познаје баријере
простора и времена, а Кинезе те
ра да, ма где их одвел а судбина,
бриж љиво граде свој зат ворен и
свет – своје „шангаје“ и „чајна та
уне“.13

13 В.В. Маљ авин, нав. дело, стр. 598.
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