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Ста лі ца цар ства Ба
Па вод ле звес так ААН, коль касць 

га ра доў у Кі таі з міль ён ным на сель-
ніц твам пад ско чы ла з 16 ў 1970 го-
дзе да 106 у 2015-м. Для па раў на-
ння: у ЗША ця пер 45 ме га по лі саў з 
больш чым міль ён ным на сель ніц-
твам, у Еў ро пе іх ка ля 55. Са мы вя-
лі кі го рад у све це Чун цын рас цяг-
нуў ся ў даў жы ню на 470 км (з ус хо-
ду на за хад) і ў шы ры ню на 450 км 
(з поў на чы на поў дзень). Уяў ля е це?! 
Гэ та адзін з са мых ста ра жыт ных га-
ра доў Пад ня бес най — яго гіс то рыя 
на ліч вае больш за 3 ты ся чы га доў. 
Як свед чаць да ныя ар хеа ла гіч ных 
рас ко пак, 20-30 тыс. га доў та му — у 
эпо ху поз ня га па леа лі ту — у гэ тых 
мяс ці нах ужо па ся лі лі ся пер ша быт-
ныя лю дзі. Гэ та зу сім не дзіў на, бо 
ме на ві та тут ра ка Цзя лінц зян упа-
дае ў Янц зы, а на за хад ад го ра да 
рас па сці ра ец ца Чыр во ны ба сейн — 
са праўд ная жыт ні ца Кі тая. Апроч ін-
ша га, го рад, як пры род най сця ной, 
акру жа ны тры ма гор ны мі ма сі ва мі: 
Да ба шань — на поў на чы, Ушан — на 
ўсхо дзе і Да лу шань — на поўд ні.

Ка лісь ці тут зна хо дзі ла ся паў ле-
ген дар нае цар ства Ба (та ды го рад 
на сіў наз ву Цзянч жоу), за тым — 
пра він цыя Юй (да рэ чы, та кім іе рог-
лі фам да гэ туль па зна ча юць го рад 
на аў та ма біль ных ну ма рах). Наз ва 
«Чун цын» да слоў на пе ра кла да ец ца 
як «двай ное свят ка ван не». На гэ ты 
конт іс нуе фак тыч на за да ку мен-
та ва нае тлу ма чэн не. У 1189 го дзе 
прынц Су нскай ды нас тыі Чжаа Дунь 
быў уз ве дзе ны ў сан кня зя Гун-ван і 
атры маў у кі ра ван не пра він цыю Гун. 

Паз ней за няў ім пе ра тар скі трон. З 
гэ тай на го ды ён ка заў, што «двой чы 
свят ка ваў уз вя дзен не ў сан: спа чат-
ку ў сан кня зя Гу ан-ван, а по тым — у 
ім пе ра тар скае зван не».

Пры ды нас ты ях Мін і Цын (1368 
— 1911) Чун цын стаў важ ным транс-
парт ным вуз лом для ганд лё вых ка-
ра ва наў. З 1891-га гэ та ад кры ты 
порт, дзе бы ла аб ста ля ва на мыт ня. 
З та го ча су на зі раў ся роск віт суд-
на ход ства. Ад сюль, зра зу ме ла, ста-
ноў чыя зру хі ў ганд лі, фі нан са вай 
спра ве і пе ра пра цоў чай пра мыс ло-
вас ці. Па сту по ва ён стаў вуз ла вым 
пунк там, які злу чае Паў днё вы За хад 
Кі тая і вяр хоўе Янц зы са знеш нім 
све там.

У 1929 го дзе Чун цын афі цый на 
быў на да дзе ны ста тус го ра да. У 
1940 – 1946 гадах го рад ста но віц ца
«дру гой ста лі цай» Пад ня бес най, 
фак тыч на з'яў ля ю чы ся цэнт рам па-
лі тыч най, эка на міч най, ганд лё вай, 
куль тур най і знеш не па лі тыч най 
дзей нас ці, а так са ма ка му ні ка цый-
ным цэнт рам. 14 са ка ві ка 1997 го да 
2720 дэ пу та таў Усе кі тай ска га схо ду 
на род ных прад стаў ні коў амаль ад-
на душ на пра га ла са ва лі за на дан не 
Чун цы ну ста ту су го ра да цэнт раль-
на га пад па рад ка ван ня. Та кім чы нам, 
ён стаў чац вёр тым (пас ля Пе кі на, 
Шан хая і Цянь цзі ня) го ра дам Кі тая, 
якія не па срэд на пад па рад коў ва юц ца 
цэнт раль на му ўра ду.

На ўзбя рэж жы Янц зы
Чун цын ад мі ніст ра цый на па дзя-

ля ец ца на 19 ра ё наў і 15 па ве таў. 
Рэ гі ён ба га ты на ка рыс ныя вы кап-
ні, ужо раз ве да на 38 іх га лоў ных ві-
даў, ся род якіх — ву галь, пры род ны 
газ, строн цый, бак сі ты, мар га нец, 
мар мур, шпат, гіпс, квар цыт, ртуць, 
ка мен ная соль. У пры ват нас ці, па 
за па сах строн цыю го рад зай мае 
пер шае мес ца ў Кі таі і дру гое мес ца 
ў све це. Гэ та адзін з трох буй ных рэ-
гі ё наў кра і ны па рэ сур сах пад зем ных 
вод ных кры ніц.

Чун цын — адзін з най важ ней-
шых ганд лё вых і пра мыс ло вых, ка-
мер цый ных цэнт раў Пад ня бес най. 
Го рад рас кі нуў ся на бе ра гах Янц зы 
ў 2500 км на за хад ад Шан хая. Гэ та 
ідэа льнае мес ца для вы ха ду на рын кі 
цэнт раль ных ра ё наў Кі тая, па куль 
яшчэ не да стат ко ва раз ві тых. Ра-
ней за меж ных ін вес та раў ад пуж ваў 
дрэн ны стан да рог. Ця пер, дзя ку ю чы 

раз ві той транс парт най інф ра струк-
ту ры, сі ту а цыя змя ні ла ся. Чы гун ка 
звяз вае го рад з Чэн ду, пра він цы я мі 
Сы чу ань і Ху нань. Так са ма раз ві та 
сет ка аў та ма гіст ра ляў; тут зна хо-
дзіц ца най буй ней шая пры стань у 
верх нім пра ця гу Янц зы. Рух так са-
ма маг чы мы і па ра цэ Цзя лінц зян. 
У да лі не Янц зы з'я ві ла ся ве лі чэз нае 
ру кат вор нае во зе ра пра цяг лас цю 
600 км і пло шчай больш за ты ся чу 
кв.км. Гэ та да ло маг чы масць вя лі кім 
суд нам па ды хо дзіць да га рад ско га 
пор та.

Аэ ра порт «Цзян бей» зна хо дзіц ца 
ў паўд нё ва-за ход няй част цы го ра да. 
Чы гун ка Чун цын — Сінь цзян — Еў ро па 
бя рэ па ча так у Чун цы не, пра хо дзіць 

праз га ра ды Сі янь, Лань чжоу, Урум-
чы, пе ра ся кае Ка зах стан, Ра сію, Бе-
ла русь, Поль шчу, за кан чва ю чы ся ў 
ня мец кім пар то вым го ра дзе Дуй-
сбург. Увесь шлях — 11 ты с. кі ла мет-
раў — зай мае 16 дзён, што знач на 
хут чэй, чым па мо ры, і тан ней, чым 
па па вет ры. Так што Чун цы ну па сту-
по ва ўда ец ца пе ра ваб лі ваць за меж-
ных ін вес та раў з больш да ступ ных 
пры бя рэж ных ра ё наў. Ця пер тут 

зна хо дзіц ца звыш 2 ты с. за меж ных 
прад пры ем стваў.

Пра мыс ло васць Чун цы на ў апош-
нія га ды раз ві ва ец ца хут кі мі тэм па мі. 
Апор ныя га лі ны — хі міч ная, ма шы на-
бу даў ні чая і ме та лур гіч ная. Чун цын 
ра зам з га ра да мі Шан хай, Чан чунь 
і Шы янь з'яў ля ец ца най буй ней шай 
ба зай па вы твор час ці аў та ма бі ляў 
Кі тая. Тут 5 за во даў па вы пус ку аў-
та ма бі ляў і больш за 400 за во даў па 
вы твор час ці аў та ма біль ных дэ та ляў. 
Га да вы аб' ём — 200 тыс. аў та ма бі-
ляў і 3 млн ма та цык лаў.

У Чун цы не тры буй ныя ме та-
лур гіч ныя прад пры ем ствы. Го рад 
з'яў ля ец ца ад ной з 6 баз хі міч най 
пра мыс ло вас ці Кі тая. Ак тыў на 
пра во дзіц ца рэ струк ту ры за цыя 
клю ча вых га лін, та кіх як аў та ма-
біль ная, хі міч ная і фар ма цэў тыч-
ная пра мыс ло васць. Шмат лі кія 
ва ен ныя за во ды, ство ра ныя пас ля 
1949 го да і стра тэ гіч на важ ныя ў 
свой час, ця пер стра ці лі кан ку рэн-
та здоль насць і ў вы ні ку кан вер сіі 
пе ра ары ен ту юц ца на вы пуск цы-
віль най пра дук цыі. Ас но вай буй-
ной пра мыс ло вас ці з'яў ля ец ца 
пра грэ сіў ная на ву ка. У Чун цы не 
звыш ты ся чы на ву ко ва-да след чых 
ін сты ту таў, дзе пра цу юць больш за 
560 тыс. спе цы я ліс таў. У го ра-
дзе на ліч ва ец ца 43 ВНУ, у якіх 
на ву ча юц ца больш за 100 ты с. 
сту дэн таў.

Ула ды го ра да ро бяць ак тыў ныя 
за ха ды па ўрба ні за цыі рэ гі ё на: за 
кошт дзяр жаў ных срод каў вя дзец-
ца бу даў ніц тва ма гіст ра ляў, ства-
ра ец ца га рад ская інф ра струк ту ра 
на ўсёй тэ ры то рыі му ні цы паль на-
га ўтва рэн ня. Са мы па пу ляр ны від 
га рад ско га транс пар ту — мет ро. 
Гэ та ча ты ры лі ніі (чыр во ная, зя лё-
ная, сі няя, ру жо вая), 119 стан цый, 
агуль ная пра цяг ласць — больш за 

210 кі ла мет раў. Пла ну ец ца, што 
ўжо да 2017 го да ў го ра дзе з'я віц ца 
яшчэ тры лі ніі мет ро. Яны пра цяг-
нуц ца на 90 кі ла мет раў.

Гор ны «гу сак»
Ле ген дар ная гіс то рыя, ды на міч-

ная су час насць, але не вар та так са-
ма за бы ваць пра тое, што Чун цын 
— пры го жы і ра ман тыч ны. Цэнтр 
го ра да раз ме шча ны на гор ным 

хрыб це ў фор ме паў вост ра ва. З-за 
ад па вед на га ланд шаф ту мяс цо вас-
ці яго пра зва лі «гор ным го ра дам» 
(Шань чэн). Да та го ж гэ та ад но з ня-
мно гіх па се лі шчаў Кі тая, дзе коль-
касць ро ва раў ня знач ная. Амп лі ту да 
вы шынь скла дае ка ля 220 мет раў. 
Ка лі зір нуць на го рад з бе ра га ра-
кі, то мож на ўба чыць, як ве лі зар ныя 
бу дын кі цяг нуц ца да не ба схі лу. Ка лі 
за брац ца вы шэй, то пе рад ва чы ма 
па ўста нуць гор ныя пі кі.

Рэ кі па дзя ля юць го рад на тры 
част кі (яго так са ма на зы ва юць і 
«го ра дам рэк»). Зда лё ку Чун цын 
на гад вае гу са ка, які лу нае над ва-
дой. У со неч ныя дні бу дын кі, якія 
ад люст роў ва юц ца ў ва дзе, на да-
юць ча роў насць пей за жу. Асаб лі ва 
пры го жы вы гляд мае нач ны Чун цын, 
ка лі па гор кі рас квеч ва юц ца шмат лі-
кі мі аг ня мі жы лых да моў, а звер ху 
над імі пе ра куль ва ец ца цём ны ку-
пал не ба, мі гат лі выя зор кі яко га ні бы 

ўсту па юць у спа бор ніц тва з зям ной 
ілю мі на цы яй.

Клі мат Чун цы на вель мі свое асаб-
лі вы — час та го рад ахі ну ты гус тым 
ту ма нам, праз які спра бу юць пра-
біц ца со неч ныя пра мя ні. Ба га тая 
суб тра піч ная рас лін насць не мя няе 
свай го ко ле ру ў за леж нас ці ад се-
зо на, з-за ча го зда ец ца, што час ў 
Чун цы не спы ніў ся. Яшчэ ад на ад мет-
насць — вя лі кая коль касць апад каў. 
Пры чым даж джы ідуць пе ра важ на 
ўна чы (ёсць на ват кры ла ты вы раз 
«нач ны дождж у га рах Ба»). У паў-
ноч ным і паў днё вым прад мес цях 
го ра да зной дзе це цёп лыя кры ні цы. 
Ка лі па ехаць у больш ад да ле ныя 
ра ё ны, то тра піш у джунг лі аль бо ў 
«ка мен ны лес», ва Улун скія пя чо ры, 
на вы са ка гор ныя лу гі і ін шыя ма ляў-
ні чыя мяс ці ны.

Дзве асаб лі ва ка ла рыт ныя чун-
цын скія пра фе сіі — бан бан (на сіль-
шчык з тоў стай трыс ня го вай пал кай, 
які да па ма гае да нес ці цяж кія рэ чы) 
і мо дзі (ма та цык лет ны так сіст, які 
за яз джае ту ды, ку ды не да бя рэц ца 
звы чай ны аў та ма біль). Ці ка ва, што 
чун цын цы не ўяў ля юць сваё жыц цё 
без вост рай ежы. Яны ад роз ні ва юць 
не каль кі ві даў васт ры ні, якія атрым-
лі ва юц ца з да па мо гай роз ных спе-
цый. Тут у «ру лет ку» гу ляць не вар та 
— мож на лёг ка «анес тэ за ваць» рот, 
ды так, што не ўздых нуць. Так са ма 
будзь це ўваж лі выя і з «хо га» (так 
зва ны «кі тай скі са ма вар») — яшчэ 
ад на ту тэй шая ку лі нар ная ад мет-
насць. Гэ та ка лі ў бу лё не ці алеі вы 
са ма стой на ва ры це дроб на і тон ка 
на кры ша ныя мя са, ры бу, ін шыя мо-
рап ра дук ты ды шмат ча го яшчэ...

Вось та кі сён ня са мы вя лі кі і са мы 
за гад ка вы ме га по ліс све ту. Ста ра-
жыт ны, су час ны, суб тра піч ны, роз -
на ка ля ро вы, для кож на га — свой. 
І гэ та дак лад на ад но з тых мес цаў, 
якое вы не за бу дзе це. Па коль кі ту-
ман ны Чун цын, быц цам міс тыч ны 
пры від ву ду (па раў на нне, што на-
зы ва ец ца, ад жыц ця: не каль кі дзён, 
пра ве дзе ных у ме га по лі се, я жыў у 
га тэ лі «Wudu»), бу дзе зноў і зноў 
вяр тац ца да вас. І абу джаць са мыя 
ра ман тыч ныя ўспа мі ны.

За хар БУ РАК.
burаk@zvіаzdа.bу

ПРЫ ЦЯГ НЕН НЕ ТУ МАН НА ГА 
ЧУН ЦЫ НА
Чым пры ваб лі вае са мы вя лі кі 
ме га по ліс све ту?

Апош нім ча сам усё больш лю дзей у све це ад да юць пе ра ва гу жыц цю ў га ра дах. Па-
вод ле роз ных ацэ нак, ця пер тут «пра пі са ла ся» ка ля па ло вы на сель ніц тва пла не ты. 
Пры гэ тым агуль ная пло шча га ра доў све ту не та кая ўжо і вя лі кая — кры ху больш за 
1% тэ ры то рыі су шы. Су час ная ўрба ні за цыя па ча ла ся па раў наль на ня даў на — у ся рэ-
дзі не ХХ ста год дзя. Гэ ты пра цэс асаб лі ва за кра нуў кра і ны, якія раз ві ва юц ца. Урба ні-
за цыя ха рак та ры зу ец ца рос там не толь кі коль кас ці на сель ніц тва, але і раз рас тан нем 
га ра доў, фар мі ра ван нем вя лі кіх агла ме ра цый. Гэ та пры во дзіць да та го, што су час ныя 
ме га по лі сы да ся га юць прос та ка ла саль ных па ме раў. Са мым вя лі кім па пло шчы лі -
чыц ца кі тай скі Чун цын, які зай мае 82,4 ты ся чы кв. км, — су па стаў на з тэ ры то ры яй 
Аў стрыі. Тут сён ня больш за 32 млн жы ха роў! Гэ та, зра зу ме ла, без улі ку шмат лі кіх 
ту рыс таў. Акра мя та го, згод на са ста тыс ты кай, што дня на сель ніц тва па вя ліч ва ец ца 
на 1,3 тыс. ча ла век. Чым пры ваб лі вае Чун цын?


