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ТРИ ШЛЯХИ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ

Цянь Му

Пер. з кит. та вступ В. Б. Урусова

Відомий історик Цянь Му 钱穆 (1895 – 
1990) родом з міста Усі провінції Цзянсу. 
Батьки намагалися дати освіту Цянь Му 
та його брату. Коли Цянь Му було 12 років, 
помер батько і всі турботи про освіту ді-
тей лягли на плечі матері. Виконуючи волю 
покійного чоловіка, мати Цянь Му зробила 
все, щоб діти продовжили навчання. Цянь 
Му почав отримувати освіту в школі ново-
го типу, що була відкрита в селищі Данкоу 
міста Усі напередодні Сіньхайської рево-
люції. У школі були чудові вчителі, які не 
тільки давали фундаментальну конфуці-
анську освіту, а й знайомили учнів з нови-
ми ідеями, що привезли після навчання за 

кордоном. Цянь Му згадував про враження, яке справили на нього педагоги: “Яка 
з культур краще - східна або західна, останні сто років це питання не дає спокою 
всім китайцям, все своє життя вони перебувають в полоні цієї проблеми”.

У 1912 році Цянь Му почав викладати в сільській початковій школі, потім ви-
кладав у середній школі, Пекінському університеті Яньцзін, Пекінському універ-
ситеті, в університеті Цінхуа, Південно-Західному об’єднаному університеті.

У 1949 році Цянь Му переїхав до Гонконгу. Восени 1950 року заснував коледж 
“Нова Азія” (нині Китайський університет Гонконгу), який дав притулок для 
студентів біженців війни. Цянь Му завжди слідував традиційному прагненню 
китайської інтелігенції до порятунку країни. Згадуючи про той час, він говорив: 
«Я заснував коледж “Нова Азія”, тому що, коли приїхав з материка, то побачив 
багато молодих людей, які залишили батьківщину. Вони не знали що робити, 
опинилися в скрутному становищі, не у всіх була можливість виїхати на Тай-
вань. І я відчув, що повинен зайнятися їх освітою, було нестерпно дивитися, як 
вони втрачають можливість вчитися. У той же час я також вважав, що для 
мене це єдиний підходящий шлях. Хоча у мене не було впевненості, але завжди 
вважав, що це те, що потрібно робити».

За успішну роботу коледжу Цянь Му в 1955 році був удостоєний звання по-
чесного доктора Гонконзького університету. У 1960 році його запросили чита-
ти лекції в Єльському університеті. У кінці семестру Єльський університет спе-
ціально удостоїв Цянь Му звання почесного доктора гуманітарних наук. У 1965 
році Цянь Му офіційно пішов з посади ректора коледжу “Нова Азія” і поїхав 
читати лекції на запрошення університету Малайзії.

У жовтні 1967 року Цянь Му як фахівець з китайської культури на запрошен-
ня Чан Кайши з Гонконгу переїхав на Тайвань. У наступному році він був обраний 
членом тайванської Академії Сініка.
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В останні роки життя читав лекції і писав книгу, постійно виступав з но-
вими ідеями. За допомогою дружини його книга була підготовлена до друку та 
публікувала під назвою “Запізнілі одкровення” (晚学盲言). Після кончини Цянь 
Му сім’я розвіяла його прах над озером Тайху на знак повернення на батьківщину.

У китайських наукових колах Цянь Му шанують як “великого майстра”, біль-
шість учених називають його останнім китайським вченим конфуціанцем, ви-
датним синологом. Його роботи з історії та культури Китаю мають великий 
вплив в наукових колах країни і за кордоном.

Найбільш відома робота Цянь Му – “Основи історії Китаю” (国史大纲) , де 
він з точки зору тривалої перспективи досліджує історію, відстоюючи точку 
зору, що громадяни повинні ставитися до історії своєї країни з теплотою і по-
вагою. Цянь Му у своїй книзі закликав до захисту історичного та культурного 
надбання, пропагував історичну концепцію національної культури. Ця книга була 
визнана найкращою роботою з історії Китаю .

Есе Цянь Му “Три шляхи людського життя” (人生三路向), яке було написане 
в 1949 році, взяте з книги “Десять теорій людського життя” (人生十论) .

У житті людини зазвичай основними і універсальними потребами є, по-перше, 
любов, по-друге, багатство. Тому Мен-цзи сказав: “Їжа і секс є природними (по-
требами)”. Прагнення до любові – прояв емоційності, м’якості душі. Гонитва за 
багатством є проявом розсудливості, черствості.

Чим більш чіткою є мета, чим твердіша воля в її досягненні, тим більше від-
чуття сили і повноти життя. Якщо в житті людини є влада, то вона може нескін-
ченно поширювати свій вплив, отримувати все, що забажає.

Йдучи вперед крок за кроком, влада поступово розширюється, життя поступо-
во наповнюється. У міру цього настає якесь радісне задоволення.

Сучасне життя на Заході найбільш повно демонструє такі настрої, які описані 
вище. Проте, таке життя внутрішньо неповноцінне.

Те, що підтримує нас у житті, не міститься в самому житті, а перебуває поза 
цим життям, в результаті чого таке життя завдає нам невиліковних ран.

Просуваючись вперед, ви отримуєте якесь задоволення, і це не дозволяє вам 
зупинитися. Зупинка в цьому русі означає життєву порожнечу. Кінцева мета 
життя перетворюється не на якесь задоволення, а на нескінченний рух уперед.

Задоволення миттєво перетворюється на порожнечу. Задоволення і радість в одну 
мить перетворюються на нудьгу і біль. Поступовий рух вперед стає безперервним 
заповненням порожнечі. Сила виявляється лише тінню, насиченість стає ілюзією.

Сенс життя тільки в нескінченному процесі і всі зусилля також розташовані 
поза ним самим.

Те, що розташоване поза життям, поступово формує об’єкт. Цей об’єкт стає 
незалежним від самого життя, що породило його. Цей об’єкт стає незалежним, і, 
крім того, сковує саме життя.

Життя розташувало поза собою певний об’єкт, цей об’єкт неминуче надалі 
поглинає життя, знищує його.

На Заході є популярна фраза: “шлюб – могила кохання”, що дуже добре опи-
сує нам невеликий фрагмент процесу життя.

Якщо кохання насправді є чимось зовнішнім, то кохання може завершитися з 
початком вступу в шлюб. Тим не менше, сам шлюб перегороджує рух коханню 
вперед, а потім ще й знищує саме кохання. Тому вільне кохання крім свободи 
шлюбу включає і свободу розлучення. Необмежений розвиток капіталізму, без-
сумнівно, викликає анти-капіталізм, тобто комунізм.
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Знання – сила, такий афоризм існує на Заході з давнини. Нова наука породжує 
нові виробництва, створює нові машини. Техніка спочатку повинна служити лю-
дям, але машини, зрештою, стають об’єктом, і проголошують свою незалежність, 
життя перетворюється на механізм механізмів, поневолюється технікою. Зараз 
настала епоха механічного рабства.

Отримавши права на життя від людей, техніка в результаті поглинає саме 
людське життя. Прагнучи вийти назовні, дух створив бога, заснував релігію, за-
вершивши творіння організацією церкви. Але і бог, і релігія, і церква відвернули-
ся від життя, блокуючи життя, поглинаючи життя. Забороняючи рух життя впе-
ред, змушуючи життя людей відчувати якийсь тиск, схиляючи голови у покорі.

Люди на Заході колись створили Римську імперію, а потім північні варвари зруй-
нували її. У середньовіччі була створена згуртована релігійна і церковна організа-
ція, і знову вона була змита великою хвилею літератури і мистецтва Відродження.

Після цього завдяки науковим і промисловим винаходам було створено 
нове суспільство імперії золотого долара і капіталізму, а зараз знову хтось хоче 
об’єднати світовий пролетаріат, щоб повалити цю систему.

Людське життя на Заході, завжди містило жагу влади, несло в собі таке необ-
межене прагнення до влади.

Матеріалізована влада, як і раніше, це влада, але, здається, вона переверши-
ла владу самого людства. Таким чином, сила суб’єкта і сила об’єкта, заклика-
ють одна одну, стикаються, воюють, вирують, вони такі гучні і такі величні! Але 
хтось знову і знову страждає!

В Індії люди, здається, з самого початку не бажали так чинити. Вони повністю 
перевернули життєві устремління, спрямувавши їх всередину життя. Об’єктом 
життєвих устремлінь людей в Індії, здається, є внутрішні шукання.

Як це не дивно, коли вам необхідно щось зовнішнє, то це зовнішнє безмежно 
розгортається перед вами. Якщо ви спрямовані до чогось внутрішнього, то воно 
також нескінченно відкривається вам.

Ви робите крок уперед і відчуваєте, що можна зробити ще один крок. Рух до зо-
внішнього нескінченний, рух до внутрішнього також нескінченний. Життя людей 
як і раніше нескінченно спрямоване вперед, життя все ще перебуває в нескінченно-
му процесі. Або ви можете сказати, що внутрішнє життя – це життя, що звернене 
назад. Але назад або вперед – все це безперервний рух нескінченним шляхом.

Зробивши крок уперед, ви відчуваєте порожнечу, тому вам нічого не залиша-
ється, як зробити ще крок вперед, але, зробивши ще крок, ви знову потрапляєте в 
порожнечу, тому повинні продовжувати безперервний рух вперед.

Зовнішнє життя – це прикрашене життя. А внутрішнє життя - це очищене 
життя. Звернення до зовнішнього вимагає творення в цьому зовнішньому. Звер-
нення до внутрішнього вимагає демонтажу зовнішнього, відмови від зовнішньо-
го, позбавлення від нього. Відмовившись від зовнішнього, позбувшись його, ви 
можете рухатися до внутрішнього. Іншими словами, входячи у внутрішнє ви, 
природно і неминуче відмовляєтеся, позбавляєтеся зовнішнього.

Внутрішнє життя – це пролите життя, у результаті утворюється велика порож-
неча. В буддизмі це називається нірвана. Які межі нірвани? Це важко описати. 
Приблизно про це можна сказати так, що, коли людське життя досягає нірвани, 
то може перестати бачити все зовнішнє.

Все зовнішнє зникає, природно також зникає і так зване внутрішнє. І внутріш-
нє, і зовнішнє знищуються. І такі кордони взагалі не можна описати. Якщо ви 
наполягаєте, то я просто скажу, що це межа, і завжди буде така межа, буддисти 
називають її відсутністю руху.
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Відповідно до того, що було сказано вище, людське життя, що спрямоване до 
внутрішнього, по правді кажучи, повинне мати остаточну межу. Життя, яке праг-
не до зовнішнього, вічно рухається вперед, і, здається, не має межі, не має кінця.

Життя, яке спрямоване до чогось зовнішнього, неминуче повинно витрачати 
час і сили на зовнішні предмети. А життя, яке звернене до чогось внутрішньо-
го, займається лише тим, що у нього на душі. Але в цьому і полягає основна 
трудність. Якщо ви рятуєтеся від усього зовнішнього, якщо ви відмовляєтеся від 
усього зовнішнього, то ви тим більше не знайдете вашої душі.

Якщо ви зішкребете все зовнішнє оздоблення, демонтуєте все створене у зо-
внішньому житті, то ви побачите, що насправді немає нічого внутрішнього.

Якщо ви скажете, що зовнішні пошуки є помилкою, а внутрішнє просвітлення 
є осягненням, то, усунувши всі зовнішні шукання, ви також не досягнете вну-
трішнього просвітлення. Тому в чань-буддизмі говорять, що омана і є осягнення, 
засмучення і є нірвана, все живе і є Будда, незнання і є істина.

Таке життя має свої межі, легко виникає перед нашим поглядом. Тому про це 
з іронією кажуть, що можна легко стати Буддою.

Про китайський чань-буддизм, здається, можна сказати, що він зберігає нейтраль-
не ставлення, не прагне до зовнішнього, і, в той же час, не прагне до внутрішнього. 
Підноситься посередині. Але таке нейтральне ставлення пасивне, це не діяння.

На Заході в поведінці людей присутнє необмежене прагнення вперед, нескін-
ченний рух. У буддистів також присутнє нескінченне прагнення вперед, нескін-
ченний рух. Ви можете сказати, що у буддистів це нескінченне прагнення назад, 
нескінченний нерухомий відхід, просто називається це по-різному. Коротше ка-
жучи, у кожного з цих двох способів життя свої далекі устремління.

Китайський чань-буддизм, здається, ні до чого не прагне. Тут прагнення зо-
середжені на даному моменті. Ці прагнення полягають у тому, щоб ні до чого 
не прагнути. Якщо ми активізуємо чань-буддизм, додамо йому дії, додамо йому 
якихось устремлінь, то ми потрапимо в сферу конфуціанства.

Життя китайського конфуціанства не схильне до зовнішнього, але і не тяжіє 
до внутрішнього. Ні в бік духовного, ні в бік матеріального. Але воно не височіє 
в центрі, у нього є свої устремління. Конфуціанство прагне вперед, дотримую-
чись середини шляху, і його рух вперед також буде нескінченним. Проте, в будь-
який час, в будь-якому місці існує його кінцева точка.

Тому конфуціанство не йде шляхом релігії, воно не збирається створювати 
Бога. Воно лише говорить, що людська природа визначається велінням Неба, є 
доброю, каже, що людина діє на свій розсуд, тому Бог вже присутній в її природі.

Конфуціанство, кажучи про природу людини, не торкається внутрішнього, не 
займається пошуками в душі. Воно також говорить, що потреби в їжі і сексі є час-
тиною людської натури, питво, їжа, чоловіки, жінки – те, до чого люди прагнуть 
найбільше. Воно не виступає проти прагнення до любові, прагнення до багат-
ства. Але й не бажає, щоб точкою опори життя було прагнення до зовнішнього.

Конфуціанці теж не проти науки. Але вони не готові говорити про перемогу 
над природним, подолання природного, не стверджують, що знання - це влада. 
Вони тільки готові сказати про власну природу, а потім про природу всіх речей, 
виховувати, вихваляючи небо і землю. Вони тільки погоджуються говорити про 
єдність неба і людини.

У них дуже далекі устремління, але в той же час вони можуть задовольнятися 
даними моментом. Але хоча вони визнають кордони даного моменту життя, але 
і не перешкоджають просуванню до віддалених цілей.
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Прагнення до добра для них є метою життя. Вони не оспівують владу. Вони 
сердечні. Але це не заважає їм бути дуже жорсткими і рішучими в досягненні 
результату. 

Такий погляд на життя повсюдно популяризується, що сформувало погляд 
на життя, яким потрібно насолоджуватися зараз. Китайці часто люблять бажати 
людям щастя, їх життєвий ідеал жити в щасті і задоволенні. 

Щастя не може бути видобуто силою і війною і не перебуває у віддаленому 
майбутньому, воно тільки в реальній дійсності.

Конфуціанство не проти щастя, але воно лише виступає за щастя в з’єднанні з 
мораллю. Тільки щастя, що є моральним, і є справжнім щастям.

Необмежені пошуки зовнішнього, як і необмежені пошуки внутрішнього, з 
точки зору уявлень китайського народу про щасливе життя не дозволяють насо-
лоджуються життям.

Світогляд благополуччя, здається, руйнує у людей далекі ідеали. Увага тільки 
до гармонізації зовнішнього і внутрішнього в даний момент, до злиття духовного 
і матеріального не дозволяє вам віддаватися насолоді реальністю.

Втеча від реальності, не стає щастям, зачарованість реальністю також не при-
носить щастя, благополучне життя вимагає ходити по реальній землі, стійко ру-
хатися вперед.

Новий погляд на життя індійського буддизму, поширившись в Китаї, знайшов 
там захоплених послідовників. У результаті поступово китаєзований, перетво-
рився на чань-буддизм, став світоглядом династій Сун і Тан, сучасники назива-
ють його неоконфуціанством.

Нові погляди на життя, що прийшли з Європи та Сполучених Штатів, з ен-
тузіазмом були сприйняті китайським народом. Але з’єднати світогляд Заходу і 
Китаю в єдине ціле справа не легка і не швидка.

Сучасна культура Китаю, здається, також схильна до пошуків зовнішнього, 
схиляється перед владою, тяжіє до нескінченного прагнення вперед. Але незмив-
ною власною традицією китайців є старий світогляд – насолоджуватися життям 
в даний момент.

Якщо з’єднати наш власний старий погляд на життя – насолоду сьогоденням, 
і новий західний світогляд, який схиляється перед владою і зайнятий пошуками 
зовнішнього, то виявимо вади, що сформовані сучасним суспільством, – розбе-
щеність і корупцію. Виникло сумне явище кінця століття – непереборне потуран-
ня людським примхам і пристрастям. 

Як і свого часу чань-буддизм, новий західний світогляд увібрав у себе харак-
тер та уявлення китайського народу, і виявився, як і неоконфуціанство епохи Сун 
і Мін, приєднанням західного до себе. І це результат зусиль наших сучасників у 
їх турботах про життя і культуру.

Все сказане вище – це довга історія, але колись треба закінчувати. Є ще те, 
про що ми повинні сказати, хочемо сказати, але ще не знаємо, з чого почати, вид-
чуваючи, що не можемо не сказати. Ми повинні спочатку зрозуміти, в чому тут 
труднощі, і тільки тоді зможемо керувати поточним людським життям.

Перекладено за виданням: 钱穆。钱穆作品系列：人生十论。三联书店出版
社，北京, 2009。


