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Китай - величезна країна, яка
знаходиться в Азії.

Зі сходу Китай омивається Тихим
океаном, з півночі межує з Росією,
Монголією та Північною Кореєю.

На заході його сусідами є Казахстан,
Киргизія, Таджикистан, Індія, Непал і
Бутан.

На півдні Китай межує з М'янмою (-
другий назва країни - Бірма), Лаосом і
В'єтнамом.
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Слово "Китай" є тільки у нас, а в інших країнах світу
Китай називають China (Чайна) або схожими
назвами. А чому так сталося?

Європейська цивілізація познайомилася з Китаєм
ще за часів Римської республіки, з того часу в
Європі і закріпилася назва "Чин" - саме так тоді
позначали всіх іноземців.

Для нас же джерелом назви "Китай" став
мандрівник Афонасий Нікітін, який під час своїх
подорожей познайомився з кочовим народом, що
мешкали на півночі Китаю. Ці люди називали себе
"кидани" або "китаи". Назва їх народу і прижилося
у нас для позначення Китаю.

Самі китайці називають свою країну Джун Го, що
дослівно перекладається як "центральна країна".
Слово "центральний" позначається ієрогліфом,
який показаний на картинці справа. Під час
подорожі в Китай ви будете часто його бачити.



Цікавий факт!

З Китаєм царська Росія познайомилися
безпосередньо тільки в 1618 році, коли перше
посольство прибуло в Пекін.

Дипломатичну місію очолював козак Іван
Петлина. Делегація прибула в Пекін без
подарунків і без вірчих грамот, а в Китаї так не
прийнято.

Імператор Ванлі відмовився їх прийняти, але
чиновники вручили козакам вітальний документ
на китайській мові. Цей документ привезли в
Москву, але прочитати не змогли, і він так і
пролежав в Посольському наказі 50 років. Від
нього і пішла повсякденне вираз "Китайська
грамота" - щось незрозуміле, складне.
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Майже всі джерела називають Китай найбільшою
країною за чисельністю населення. Складно сказати,
наскільки це вірно. Офіційно в Китаї проживає близько
1,3 мільярда осіб, але точно відомо, що в Китаї живе
багато незареєстрованих громадян. Ніхто не знає,
скільки точно цих людей, цифри різняться від 100 до 400
мільйонів.

Зазвичай кажуть, що в Китаї безліч діалектів, але це
визначення не зовсім вірне - китайці з різних провінцій
не розуміють один одного взагалі. Їх діалекти настільки
різні, що доречно говорити не про діалектах, а про
різних мовах.

Раніше Китай відчував гігантські проблеми в зв'язку з
цими мовними відмінностями. Проблеми в спілкуванні
створювали перешкоди в налагодженні економічних
зв'язків. Ускладнювалася міграція населення, необхідна
для економічного розвитку. Вихід був знайдений, і був
введений офіційний усну мову, єдиний для всієї країни.
Він називається "путунхуа".
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Діалекти різняться тільки за вимовою слів, а
писемність однакова на всій території КНР.
Китайці пишуть ієрогліфами, кожен з яких
позначає просте слово.

Всього китайських ієрогліфів близько 40 000, але
активно використовуються тільки 10 000.

Багато хто думає, що прямо кожному слову
відповідає ієрогліф, але це не так. Це
справедливо тільки для простих слів, а складні
слова складаються з декількох значків.

Наприклад, не існує ієрогліфа для слова "літак".
Це слово складається з двох знаків - "літаючий" і
"машина". Зі словом "вертоліт" все ще складніше
- це "прямо" + "злітати" + "машина". Фактично -
всі складні слова формуються за таким
принципом.
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Китай - абсолютний лідер у
виробництві всіх товарів широкого
попиту.

Крім цього Китай займає провідні
позиції в світі по виробництву
високотехнологічних продуктів,
аналогів яким немає в світі -
наприклад, знамениті китайські
швидкісні потяги - з аеропорту
Шанхаю в місто ви зможете проїхати
на поїзді-маглев на швидкості 600
кілометрів за годину!
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