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Дорогі друзі!
Передусім хочу щиро привітати українських синологів з виходом у світ

спеціалізованого випуску єдиного в Україні академічного сходознавчого видання
“Східний світ”, присвяченого вивченню численних аспектів політичного,
суспільно-економічного та культурного життя Китаю. Ми високо цінуємо той факт,
що в сучасних умовах формування багатополярного світоустрою і здійснення еко-
номічної глобалізації КНР є і продовжує залишатися надійним і передбачуваним
партнером України в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, стрімкий розвиток якого
відкриває перед нашою державою практично невичерпні перспективи розбудови
багатогранних відносин в усіх напрямах і сферах. Саме тому нам необхідно пиль-
ніше придивлятися до Китаю, його колосального історичного досвіду та культур-
них надбань, досліджувати умови, в яких формувалася і розвивалася китайська
цивілізація, а головне – аналізуючи минуле і осмислюючи сучасність, упевнено
дивитись у майбутнє українсько-китайських двосторонніх відносин.

Тож мені, як керівнику дипломатичної місії України в КНР, надзвичайно при-
ємно мати чудову нагоду взяти безпосередню участь у формуванні матеріалів цьо-
го видання, роблячи додатковий внесок у відповідальну і важливу справу сприян-
ня глибшому, ґрунтовнішому розумінню Піднебесної в усьому її розмаїтті. Ми
разом робимо важливу справу і я глибоко переконаний, що спільні зусилля нау-
ковців Інституту сходознавства ім. А.Кримського НАНУ, українських дипломатів,
учених та всіх друзів Китаю в Україні дозволять народам наших двох держав не
лише плідно співпрацювати у часі теперішньому, але й упевнено дивитися в май-
буття українсько-китайських відносин.

Бажаю усім, хто зробив це видання можливим, творчої наснаги, нових ви-
значних здобутків у царині китаєзнавства, а українській синології – світлого
майбутнього.

Щасти вам!

Посол                     Михайло РЕЗНИК

Звернення до читачів журналу “Східний Світ”
Надзвичайного і Повноважного Посла України у КНР

М.Б. РЕЗНИКА
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Після революції та надання в 1919 р. му-
зеєві статусу державного, його колекція
поповнилася окремими пам’ятками з інших
зібрань: Ленінградського музейного фон-
ду, Київського музейного фонду, Київсько-
го комерційного інституту, Київського істо-
ричного музею. Експонати надходили з
Музею мистецтв народів Сходу в Москві,
а також купувалися у приватних осіб. За-
гальна кількість предметів китайської ко-
лекції, які становлять експозиційну
цінність, нараховує 600 одиниць. Серед
них: рання бронза періодів Чжоу і Хань;
танська поховальна пластика; кераміка пе-
ріодів Тан і Сун; живопис, бронзова та де-
рев’яна монументальна скульптура, брон-
зова дрібна пластика, порцеляна епохи
Мін; порцеляна XVII–XVIII ст.; вироби з
нефриту, халцедону, агату, гірського криш-
талю, лаку, гаптування і тканини, різьбле-
на слонова кістка XVIII–XIX ст.; дерев’я-
на скульптура XIX ст.

У 1959–1960 рр. до музею надійшла
одна з найбагатших та найвідоміших в
Європі колекцій китайського живопису,
загалом із 357 предметів. 183 з них були
подаровані власником – Таїсією Павлівною
Жаспар, а інші придбані в неї Міністер-
ством культури СРСР. Дещо раніше, у
1956 р., вже було придбано і передано до

музею декілька робіт із згаданого зібран-
ня. Колекція належала чоловікові Т. Жас-
пар – Андре Жаспару, який працював кон-
сулом на території французької концесії в
Шанхаї у 1928–1948 рр. Колекцію збира-
ли шляхом придбань на аукціонах та вис-
тавках, у антикварів, деякі картини дару-
валися безпосередньо авторами. За
свідоцтвом Т.П. Жаспар, живопис купува-
ли у Шанхаї, поблизу м. Ціндао (місцевість
Ляошань), у Пекіні, Ханчжоу, Сучжоу, на
Тайвані, в Кореї, а також у Японії (Токіо і
Нагасакі). Декілька творів були придбані
пізніше, у Франції. Сувої реставрувалися
й монтувались у майстернях Шанхаю. Слід
зазначити, що саме в містах, де було сфор-
мовано найбільшу частину зібрання
А. Жаспара, знаходилися широковідомі
художні майстерні з виготовлення копій та
підробок шедеврів класичного китайсько-
го живопису (за класифікацією китайсько-
го фахівця Ван Ікуня [Wang 1962].

1. Підробки найвищої якості:
1) Шанхайська майстерня (функціону-

вала з 1911 по 1949 рр.). На цій “мануфак-
турі” існував чіткий розподіл праці (різні
майстри відповідали за виконання живопи-
су, каліграфічних написів, різьблення пе-
чаток та оформлення). Копії переважно ви-
готовлялися безпосередньо з оригіналу, що

Г.І. Біленко, В.І. Гамянін
КОЛЕКЦІЯ КИТАЙСЬКОГО
ЖИВОПИСУ
В КИЇВСЬКОМУ
МУЗЕЇ МИСТЕЦТВ

Китайська колекція була започаткована засновником музею Богданом Іванови-
чем Ханенком (1849–1917). У 1905 р., працюючи комісаром у місії Червоного Хреста
в Маньчжурії, Ханенко купував для музею та отримував у дарунок твори японської
гравюри, тибетської ритуальної пластики, китайської бронзи. У 1914 р. на аукціоні
колекції Артура Сомбона в Парижі, поміж інших раритетних пам’яток східного
мистецтва, ним було придбано два твори китайського класичного живопису, які до
сьогодні вважаються одними з найкращих (принаймні “зразковими” щодо автен-
тичності) предметів китайського зібрання: “Монгол з конем” невідомого худож-
ника XV–XVI ст. і “Півонії на скелі” художника XV–XVI ст. Тан Гуанці. За не-
підтвердженими відомостями (оскільки архів Ханенка після революції 1917 р. було
знищено, а інвентарні списки музею зникли під час Другої Світової війни, і віднов-
лені у 1947–1949 рр.), найкращі експонати монументальної бронзової скульптури,
порцеляни XVI–XVIII ст., танської поховальної пластики та ін. походять саме із
зібрання Б.І. Ханенка.
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забезпечувало дуже високу якість. Підроб-
ки цієї майстерні було надзвичайно важко
виявити.

2) Тяньцзінська майстерня, очолювана
Чень Іанем. Тут виконували підробки
переважно танських майстрів, у тому числі
на буддійські сюжети. Як і в попередньо-
му випадку, підробки виконувалися з ори-
гіналу та вирізнялися досить високою
якістю.

2. Підробки середньої якості, “згідно зі
стилем”:

1) Пекінські. Майстерня Ці Цзіньси,
спеціалізувалася на підробках мінських та
цінськіх шедеврів. Тут виконувалися непо-
гані імітації старого шовку. Підробку було
видно лише “на світло” – по живопису по-
мічалися білі прогалини.

2) Гуандунські. Підробки пізньої Цін і
періоду Республіки (середина ХІХ – поча-
ток ХХ ст.). Спеціалізація: поліхромний
живопис жанрів “люди” і “квіти” у стилі й
за підписами імператора Хуей Цзуна (Чжао
Цзі). Це переважно живопис на шовку
(якщо трохи відклеїти живопис від паперу,
на якому він змонтований, то можна поба-
чити досить свіжий білий колір відносно
нового шовку).

3. Підробки дешеві, ремісничі:
1) Сучжоуські. Вироблялися в періоди

Мін та Цін, найчастіше з оригіналів.
Спеціалізація: пейзаж у синьо-зеленій гамі
(“цінлюй шаньшуй”), переважно на шов-
ку. Копіювали картини Лі Сисюня, Чжао
Боцзюя, Чоу Іна з написами Ке Цзюси, Вень
Чженміна, Дун Цічена та ін.

2) Хенаньські. Кінець Мін – початок
Цін. Підробки виконувалися переважно на
папері, але можна зустріти й шовк. Оригі-
нальний живопис як зразок майже не ви-
користовувався.

3) Хунаньські. Пізня Цін, Республіка.
Робота по шовку. Підробки переважно жи-
вопису майстрів, які уславилися
нескореністю маньчжурським загарбникам
(чинили героїчний опір або ж стриглися в
ченці) після падіння династії Мін.

4) Хоуменьські та Аньменьські (Пекін,
ХХ ст.). Спеціалізація: академічний живо-
пис періоду Цін, коштовно оздоблені свят-
кові сувої.

5) Пекінські (період Республіки).
Спеціалізація: віяла й альбомні аркуші
майстрів Юань і Мін по старому шовку.
Часто без підпису, не атрибутовані.

6) Пекінські (майстерня Ван Сюньдуна).
Ремісничі, досить грубі підробки, що
виконувалися з фото або репродукцій.

Наявність великої кількості таких май-
стерень саме в місцях придбання живопи-
су А. Жаспаром, а також специфічні істо-
ричні умови, в яких ця купівля відбувалася,
змушують ставитися до колекції з великою
обережністю і пильністю. Незважаючи на
свідоцтва Т. Жаспар щодо участі у прид-
банні живопису китайських експертів,
зокрема відомого у своїх колах шанхайсь-
кого антиквара на прізвище Ло, мусимо
визнати, що саме підробки та імітації з кар-
тин відомих майстрів давнини становили
переважну більшість предметів живопису
із зібрання Жаспар.

У 1934–1948 рр. на замовлення Андре
Жаспара був укладений семитомний ката-
лог колекції французькою мовою [Ката-
лог…]. У роботі брав участь китайський
мистецтвознавець Ван Пінфі та інші
фахівці. Велика цінність згаданого катало-
га полягає в тому, що тут наводиться так
звана “первинна атрибуція” [Сычев 2001]
живопису. Тобто, на підставі прочитання
написів, підписів та печаток було визначе-
не заявлене авторство та час написання
картин. Тут також наведено опис картин, ко-
ментар до зображених сюжетів, біографічні
відомості про авторів та колекціонерів,
переклади текстів колофонів і написів на
печатках. Водночас каталог демонструє не
конче відповідальний підхід до оцінки ав-
тентичності сувоїв, що виявилося після
проведення кількох авторитетних експерт-
них оцінювань, а також нашого безпосеред-
нього перегляду колекції. Це може свідчи-
ти або про аматорський рівень китайських
консультантів, які брали участь у придбанні
картин та укладанні каталога, або ж про
зумисне й цілком свідоме викривлення
дійсності (що, на нашу думку, є більш імо-
вірним).

Після передання колекції в розпоряд-
ження музею, в 1963 р. зберігачем музею
Чернускі Вадимом Єлісейовичем про неї
було написано науковий відгук. Крім того,
на початку 1960-х рр. із зібранням знайо-
милися відомі радянські мистецтвознавці,
наприклад, М.Н. Кречетова, Н.А. Виногра-
дова, Н.С. Ніколаєва, Б.Г. Воронова,
В.Т. Дашкевич та ін.

У 1960–1962 рр. експертами музею Гу-
гун у Пекіні було проведено роботу з ав-
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тентифікації 227 творів колекції за чорно-
білими фотографіями, наданими музеєм. У
листі директора Гугун пана У Чжунгао ав-
торами відгуку були названі відомі фахівці
з китайського живопису Тянь Сю і Ян Бода
[Тянь]. За їхнім експертним висновком, на
багатьох сувоях, зокрема на тих, що за ка-
талогом Жаспар належать до ранніх періо-
дів Тан (VII–IX ст.), Сун (X–XIII ст.) та Мін
(XIV–XVII ст.), підроблено підписи славет-
них митців. Визначення спиралося на сти-
лістичний аналіз живопису, каліграфії,
підписів, колофонів та печаток. Деякі пред-
мети визнано копіями, наслідуваннями та
імітаціями відомих майстрів. Водночас 38
одиниць колекції було віднесено до оригі-
нальних творів художників епох Мін та
Цін. Загалом експерти Гугун класифікува-
ли живопис колекції Жаспар за такими
розділами:

1. Підробки, виконані в даний період.
2. Живопис невідомих майстрів даного

періоду, з пізнішим додаванням написів
(підписів), печаток відомих майстрів та ко-
лекціонерів.

3. Невідомі майстри. Наслідування.
4. Живопис певного (приблизно) періо-

ду з вилученими оригінальними підписа-
ми і натомість підробленими визначення-
ми на колофонах та супровідними
написами.

5. Копії певного (приблизно) періоду.
6. Твори майстрів певного (приблизно)

періоду. Наслідування.
7. Оригінали (переважно маловідомих

художників).
На нашу думку, наведена класифікація

досить адекватно відображує стан музей-
ної колекції живопису і не викликає прин-
ципових заперечень, враховуючи той факт,
що китайські фахівці провели експертизу
лише частини зібрання. Цей список може
бути доповнений та уточнений з урахуван-
ням опрацювання всіх одиниць зберігання.
Наприклад, за нашим переконанням, вар-
то диференціювати “ранні” та “пізні” копії-
імітації картин давніх майстрів (див. напр.
[Пострелова 1976]); достатньо прийнятним
і актуальним у межах даної колекції є таке
визначення як “картина народного маляра”
певного періоду (низка сувоїв, що стилі-
стично і за технікою виконання дуже нага-
дують китайський новорічний лубок “нянь-
хуа”, саме і представляють анонімне
“народне малярство”); живопис у комбіно-

ваній техніці (малюнки пензлем, виконані
на основі ксилографічних відбитків, на-
приклад, №№ 155, 156, 169 за списком
ЖВ); нарешті, власне ксилографії, що час-
то помилково ідентифікуються як оригіна-
ли живопису).

У 1965 р. було здійснене ретельне вив-
чення згаданої колекції співробітником
Інституту мистецтвознавства АН СРСР
Сергієм Миколайовичем Соколовим, який,
спираючись серед іншого й на визначення
експертів Гугуну, зробив висновок, що кар-
тини, які приписуються майстрам до-
цінських епох (Тан, Сун, Юань і Мін), вза-
галі є частково ранніми, а здебільшого
пізніми копіями, наслідуваннями та іміта-
ціями. Але серед них низка творів має особ-
ливе значення, оскільки досить точно і
адекватно передає характер живопису та-
ких відомих майстрів як Го Сі, Ма Юань,
Сє Гуй, Чжао Боцзюй, Чжао Менфу, Ні
Цзань, Ма Мен та ін. (див. також [Постре-
лова 1976]). Серед робіт мінських худож-
ників, визнаних оригінальними творами,
слід згадати картини Сюй Вея, Лі Шида,
Сун Сюя, Тан Чжиіня, Лань Іна. Найбіль-
ша кількість оригінальних авторських
робіт належить до періодів Цін та Ки-
тайської республіки: Лі Інь, Чжан Чжуї, Лі
Шань, Хуан Шень, Лі Бінде, Ін Бао, Чжоу
Веньюань, У Чанши, Сюй Бейхун та інші.
Даючи картинам власну експертну оцінку,
С. Соколов для зручності посилався на роз-
роблену ним класифікацію картин музей-
ного зібрання за групами:

1. Ремісничі, слабкі твори “дешевого”,
“ринкового” типу. Найчастіше – це твори
невідомих народних майстрів, на які було
поставлено підроблені підписи.

2. Картини монохромні на сірому па-
пері, іноді “штамповані”, іноді більш
“живі”. Відзначаються механічністю маз-
ка, монотонністю тушової гами, широкою
манерою письма, новизною паперу.

3. Пейзажі у “синьо-зеленій” гамі по
шовку (гун-бі) – традиція Лі Сисюня, Чжао
Боцзюя, Чоу Іна та ін. Переважно “сучжо-
уські” підробки (див. вище).

4. Монохромні пейзажі по шовку у ши-
рокому стилі сунських майстрів “північної
школи”.

5. Поліхромний живопис по шовку на ве-
ликих сувоях у жанрі “квіти і птахи” – тра-
диція Сюй Сі, Чжао Цзі, Цуй Бо, Люй Цзі.
Напевно “гуандунські” підробки (див. вище).

Колекція китайського живопису в Київському Музеї мистецтв
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6. Монохроми по шовку в жанрі “люди”
в широкій манері.

7. Монохроми на папері (переважно
ламкому, дешевому, поганої якості).

Запропонована класифікація є мішаною
і виказує неорганічне поєднання елементів
експертного аналізу, стилістики, манери ви-
конання, жанровості, якості живопису, а та-
кож формальних аспектів. Усе це не дозво-
ляє скласти вірного уявлення про склад
колекції, а тим паче дати адекватну комп-
лексну оцінку її художньої та історичної
цінності. Крім цього, треба зазначити над-
мірну емоційність відгуку С. Соколова на
згадану колекцію. Зроблені ним висновки
часто науково не обґрунтовані і спирають-
ся лише на інтуїцію експерта та відповід-
ний досвід роботи з предметами китайсь-
кого класичного живопису. Такий підхід не
є для нас цілком прийнятним, оскільки в
багатьох випадках він зовсім невиправда-
ний, і емоційне, уявне “бажане” затуляє без-
перечний фактаж “дійсного”. Втім у бага-
тьох випадках коментарі С. Соколова,
особливо стосовно особистих художніх
стилів китайських майстрів, не викликають
сумнівів чи заперечень і виступають досить
цінними (подекуди чи не єдиними), по-
рівняно надійними критеріями професій-
ної експертизи китайського живопису
[Сычев 2001].

У 1965 році у видавництві “Мистецтво”
вийшов друком перший каталог музейної
колекції китайського живопису, укладений
зберігачем музею Олександром Вікторови-
чем Крижицьким [Крижицький 1965]. У
каталозі були оприлюднені 210 робіт із
зібрання, а також наведені репродукції
найбільш відомих та важливих картин. У
визначенні живопису укладач каталогу спи-
рався насамперед на каталог Жаспар з
урахуванням деяких зауважень експертів
Гугуну та коментаря  С. Соколова. Репро-
дукції окремих сувоїв у різні часи з’явля-
лись у складі збірних художніх альбомів
(див. напр. [Киевский… 1986; Рябікіна
1983]), присвячених зібранню київського
Музею мистецтв у цілому і його “західним”
фондам зокрема. Тому укладення повного
каталогу китайського живопису, що знахо-
диться на збереженні в музеї, нині лишаєть-
ся завданням цілком актуальним.

Нарешті, торкаючись практичної сторо-
ни дослідження колекції, слід відзначити
наявність великої кількості комбінацій кри-

теріїв експертної оцінки, найбільш прий-
нятних для того чи іншого зібрання живо-
пису, а тим більше для кожного окремого
витвору образотворчого мистецтва. В на-
шому конкретному випадку існує низка
ознак, за якими можна з великою певністю
ідентифікувати і атрибутувати більшість
наявних сувоїв. Наводимо наші міркуван-
ня з цього приводу у вигляді тез:

1. Матеріали (шовк, папір, туш, фарби,
штемпельна фарба на печатках). Насампе-
ред – шовк. Неважко відрізнити “старий”
шовк від “нового”, машинного ткання.
Дещо складніше з папером, але при наяв-
ності зламів та відшарувань від основи
інколи можна спостерігати “свіжий” колір
зворотного боку паперу сувою. Стан туші,
фарб і штемпельної фарби у відповідності
з можливим віком картини може більш-
менш надійно визначити лише надзвичай-
но досвідчений фахівець, тож для нас ці
елементи можуть слугувати лише допов-
ненням.

2. Реставраційні моменти, в тому числі
характер реставрації співвідносно з епохою.
Наприклад, у №№ 328, 401, 414 за списком
рафічні написи і живопис, підновлення над-
то незграбні й непрофесійні.

3. Стиль живопису. Наприклад, помічає-
мо комбінування часових стилів у № 345
ЖВ, стилістичні елементи японського жи-
вопису в № 355 ЖВ. Часто просте звернен-
ня до досяжних репродукцій автора, якому
приписується та чи інша робота, виявляє
очевидну розбіжність художніх стилів і
характеру письма, а також підписів. У про-
цесі ідентифікації підписів та печаток ху-
дожників і колекціонерів досить надійним
джерелом поміж інших є двотомний слов-
ник печаток та підписів [Zhongguo… 1987].

4. Відгуки експертів, незважаючи на
їхню суб’єктивність, репрезентують авто-
ритетні думки досвідчених фахівців з ба-
гаторічним досвідом, тому ігнорувати їх не
варто. В усякому разі їх можна розглядати
як додаткові аргументи у виявленні підро-
бок чи копій.

Наприкінці хотілося б звернути увагу на
істотні проблеми, що виникають перед
дослідником згаданої колекції. Передусім –
це відсутність надійної бібліографічної
бази (особливо праць китайських екс-
пертів), зародковий стан школи експерти-
зи китайського живопису в Україні, фізич-
на недосяжність наочних еталонів
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живопису, які прикрашають різні зібрання
тощо. Втім, автори переконані, що укладан-
ня повного каталога китайського живопи-
су із фондів Музею мистецтв ім. Богдана
та Варвари Ханенків не лише стане над-

ЛІТЕРАТУРА
Каталог… Каталог колекції китайського живопису Андре Жаспара у 7-и томах

(французькою мовою). Машинопис. Архів Музею мистецтв ім. Богдана та Варвари Ха-
ненків.

Киевский… Киевский музей Западного и Восточного искусства (альбом). Ленинг-
рад, 1986.

Крижицький О.В. Китайський живопис (каталог). К., 1965.
Пострелова Т.А. Академия живописи в Китае в 10–13 вв. М., 1976.
Рябікіна З.П., Бабенцова Л.Ю. Музей західного та східного мистецтва у Києві (аль-

бом). К., 1983.
Соколов С.Н. Експертиза творів китайського живопису із зібрання Київського

музею західного та східного мистецтва. Рукопис (російською мовою). Архів Музею
мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків.

Сычев В.Л. О методике атрибуции (экспертизы) китайской классической живописи /
/ Искусство Восточной и Юго-восточной Азии. Проблемы канона и атрибуции.
Научные сообщения Государственного музея Востока. Выпуск XXIV. М., 2001.

Тянь Сю, Ян Бода. Експертиза за фотокартками творів китайського живопису із
зібрання Київського музею західного та східного мистецтва. Рукопис (китайською
мовою). Архів Музею мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків.

Wang Yikun. Gu Shuhua de Mofang he Weizao Jianshu (Коротко о копировании и под-
делке старой каллиграфии и живописи). Wenwu, № 10, 1962.

Zhongguo… Zhongguo Shuhuajia Yinjian Kuanzhi (Подписи и печати китайских кал-
лиграфов и живописцев). V. 1–2. Шанхай, 1987.

ійним підгрунтям для подальших, поглиб-
лених досліджень, але й покладе початок
проекту з опису й каталогізації предметів
китайського образотворчого мистецтва, які
зберігаються по музеях та архівах України.

Колекція китайського живопису в Київському Музеї мистецтв
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Хуан Шень
(1687 – після 1768)
“Старий рибалка”

Папір, туш
з підфарбовкою

Чжу Чен (1826–1900)
“Вази як побажання
доброго Нового року.
1897”
Живопис на папері

Невідомий художник епохи Мін XVII ст.
Портрет людини похилого віку.

Живопис на шовку

Г.І. Біленко, В.І. Гамянін



Невідомий художник XIX ст.
“Пейзаж”

Копія з Ван Хуея (1632–1717)
Живопис на папері

Невідомий художник XVIII ст.
“Сон учителя”

За мотивами Тан Іня (1470–1523)
Живопис на шовку

Невідомий худжник XVIII ст.
Компанія весняної ночі в саду
з розквітлими сливами
В манері Чоу Іна (XVI ст.).
Живопис на шовку

Колекція китайського живопису в Київському Музеї мистецтв



...Життя не є моделлю і не є вибуду-
ваним з моделей (хоча моделі й беруть у
ньому участь). У моделі є початок і обме-
жений принцип – у кожної краплі жит-
тя він прямує у безкінечність і виводить
назовні, якщо його не зупинити, нові й
нові якості...

П.В. Палієвський “Міра науковості”
(цит. за [Лосев 1982, 70]).

Прочитання, а тим більше переклад трак-
тату “Чжун Юн” приводить до виникнення
низки закономірних питань. Зокрема, яке
значення мало поняття “чжун-юн” для кон-
фуціанського вчення? Яким було його функціо-
нальне навантаження у етичній системі того-
часного суспільства? Чи можна розглядати
“чжун-юн” як окрему філософську категорію?
Або, принаймні, як специфічну категорію
китайської філософії? Відповідь на ці запитан-
ня ускладнюється відсутністю чіткого термі-
нологічного визначення словосполучення
“чжун-юн” навіть у межах китайської філо-
софської традиції (зокрема, в однойменно-
му трактаті одразу кидається у вічі спора-
дичність та ілюстративність його появи у
тексті). Крім того, існує велика кількість
трактувань та інтерпретацій цього поняття
як китайськими, так і зарубіжними вченими.

Перш ніж перейти безпосередньо до ана-
лізу поняття “чжун-юн” у контексті трактату
“Чжун юн”, слід зробити деякі перестороги,
які дадуть змогу підійти до цієї проблеми
адекватно і якомога більш неупереджено:
1) “Чжуи юн” з’явився як розділ великого
канону “Лі цзі”, і лише за кілька століть по
тому був виділений у самостійний твір;
2) внутрішнє структурування тексту (поділ
на розділи – чжани та їх номінування) було
розпочато за епохи Сун вченими-неоконфу-
ціанцями Чжоу Дуньї та братами Чен, а ос-
таточному оформленню зобов’язане Чжу
Сі, якому належить і наведений у перекладі
коментар [Алексеев 1982, 436]; 3) даючи
визначення основним категоріям та понят-
тям трактату, а також аналізуючи їхні взає-
мини в межах даного тексту, необхідно
чітко розділяти основний текст та пояснен-

ня Чжу Сі, адже лише коментар містить
єдине у трактаті визначення поняття “юн”,
а трактування поняття “чжун” у автора тек-
сту і Чжу Сі відчутно відрізняються (див.
напр. вступний коментар та чжан 1); 4) не-
обхідно зважати на структурну складність,
“непевність” тексту трактату. За слушним
припущенням О.С. Мартинова, “Чжун юн”
є “...складною структурною побудовою, клю-
ча до якої ще не знайдено...” [Мартынов 1984,
14]. На думку академіка В.М. Алексєєва,
“...Зміст трактату є дуже складним. Дослід-
ник і перекладач відчуває безліч труднощів
у розумінні деяких раптових сентенцій, і вза-
галі європейська література про цей трактат
не дала досі нічого в науковому відношенні
солідного...” [Алексеев 1982, 347].

За обсягом та поставленим завданням дана
стаття не передбачає звернення до філософсь-
кої спадщини неоконфуціанства, оскільки
філософія епохи Сун є окремою проблемою
іншого порядку, пов’язаною з релігійним та
ідеологічним синтезом (див. також [Алексеев
1982, 347–349]), і вимагає звернення до по-
тужних масивів першоджерел та критичної
літератури. Спираючись у запропонованій
статті в основному на самий текст “Чжун юн”,
ми маємо на меті лише привернути увагу
фахівців-китаїстів до значущості та глиби-
ни даної проблеми, вирішення якої у повно-
му обсязі продовжує залишатись актуальним.
Заявлена тема ще чекає на свого дослідника.

***
У класичній літературі Китаю словосполу-

чення “чжун-юн” уперше (і лишеодного разу)
зустрічається у Конфуція в “Лунь юй” (розділ
6, параграф 29 [Переломов 1998]; за іншим
варіантом – параграф 27 [Lun Yu 1988]), де
інтерпретується різними науковцями як прин-
цип виявуграничної благочинності(де) [Китай-
ская... 1994, 465], умова виникнення Де [Лу-
кьянов 2000, 308], найвищий принцип
благочинності (де) [История... 1989, 73] або як
власне самавища благочинність (де) [Ci Yuan,
v.1, 87]. У перекладі Л.С. Переломова – “Не-
змінна середина являє собою найвищу благо-

(на підставі тексту трактату “Рівновага і виваженість”1).

В.І. Гамянін

ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ
ПОНЯТТЯ “ЧЖУН-ЮН”



чинність!” [Переломов 1998,346] – “чжунюн”
трактується онтологічне, але у коментарі він
визначає це поняття як принцип, вищий кри-
терій гармонізації відносин у суспільстві й
державі [Там само]. О.С. Мартинов розгля-
дає “серединність” та “незмінність” як іма-
нентні риси людської особистості, що лежать
в основі виявлення людиною власної “небес-
ної природи” з метою самовдосконалення та
поліпшення системи державного управління
[Мартынов 1984,14–15;Китайская... 1994,465].
Тобто “чжун-юн” виступає як характеристика,
внутрішня властивість свідомості соціального
індивіду. Дещо ширше (і більш специфічно)
окреслює дану проблематику А.Є. Лук’янов,
у баченні якого “середина” (чжун) концент-
рує у собі різні “духовні стани”і у вигляді “гар-
монії” (хе), є витоком Дао. “...Середина і гар-
монія є онтологічними підвалинами Неба і
Землі, а також Людини, що знаходиться між
ними...” [Лукьянов 2000, 229].

Слід особливо відзначити інтерпретації
поняття “чжун юн” академіком В.М. Алексє-
євим, який приділяв надзвичайно багато уваги
однойменному трактату – “найбільш значній з
усіх книг войовничого конфуціанства” [Алек-
сеев 1982, 145]. Ще у 1939 році В.М. Алексєєв
підготував до друку роботу за назвою “Чжун
юн” – китайський трактат про точку і центр
та її реалізацію, або Про сутність та силу ре-
чей. Досвід систематичної кодифікації” [Алек-
сеев 1982, 406]2, а його лекційні курси вклю-
чали тему за назвою “Синтез конфуціанства
у “Чжун юн”” [Алексеев 1982, 432]. У різних
роботах славетного академіка можна зустріти
наступні варіанти перекладу “чжун-юн”: “не-
змінний центр” [Алексеев 1978, 60], “ідеаль-
ний центр речей” [Алексеев 1978,252], “вчен-
ня про точку і дію” [Алексеев 1978, 368],
“центрально-спрямоване розуміння речей”
[Алексеев 1978, 379], “центр та дія” [Алексеев
1978, 434], “точка і її життя” [Алексеев 1982,
173] тощо. Нам видається незрозумілим трак-
тування поняття “чжун” як “точка”, а “юн” як
“буття істини”, “дія” або “життя точки”, проте
така термінологія могла бути результатом досві-
ду вивчення системи кодифікації, закладеної у
трактаті. Абсолютизовано-онтологізованим є
визначення цього поняття як “центру істинита
її буття” [Алексеев 1978, 32]. Втім, незапе-
речно очевидним є те, що В.М. Алексєєв ро-
зумів “чжун-юн” як стан динамічної рівнова-
ги, причому рівноваги живої, а значить
наділеної властивістю модулювання і пород-
ження навколишньої дійсності, або, при-

наймні, певної її частини. На жаль, нам
не вдалося знайти рецензовану свого часу
В. Алексєєвим медальну роботу студента
Л.М. Лебедєва “«Чжун юн» у перекладі й тлу-
маченнях”(1916 р.) [Алексеев 1982,347–350]3,
уякій автор наводить докладний огляд інтерп-
ретацій цього трактатузарубіжними вченими
і пояснення до відомого коментаря Чжу Сі, а
також пропонує власний варіант перекладу
трактату.

Таким чином, виходячи із досяжних нам
робіт російських та радянських дослідників,
останні не виводять поняття “чжун-юн” на
рівень категоріальності, локалізуючи його в
рамках методології як “принцип”, “онтоло-
гічна основа сущого і свідомості” тощо.

Інакше розкривається проблема “чжун-
юн” у китайських джерелах. У колективній
монографії під назвою “Історія китайської
філософії” шлях “золотої середини” визна-
чається як одна з основних ланок ідеології
реформізму Конфуція – “теорія компромісу
(між “надмірністю” й “відставанням”) і тео-
рія згладження протиріч” [История... 1989,
73]. Тобто “чжун-юн” як поняття виступає
концентрованим втіленням практичного, ме-
тодологічного аспекту комплексного етично-
го вчення Конфуція і послідовно проводить-
ся практично в усіх відповідних текстах –
“Лунь юй”, “Да Сює”, “Чжун юн” та ін.
Іншими словами, “чжун юн” функціонує не
як властивість предмета чи характеристи-
ка стану, а як самостійна формотворча мо-
дель (у даному випадку мова йде лише про
модель соціальної поведінки і форми держав-
ного управління), – на цьому ми зупинимо-
ся нижче. У праці видатного китайського
філософа сучасності Фен Юланя “Стисла
історія китайської філософії” пропонується
дуже цікаве й змістовне бачення “чжун-юн”.
“Чжун” розглядається автором у соціально-
му контексті як суто функціональна сутність,
спрямована на “досягнення гармонії” [Фэн
Юлань 1998, 199], тобто “...гармонія народ-
жується із чжун, і саме чжун приводить
до гармонії те, що інакше лишалось би
неузгодженим...” [Фэн Юлань 1998, 198].
Разом з тим термін “юн” паронім “чжун” –
у Фен Юланя передає поняття “простого і
звичайного”, що, на нашу думку, не є вип-
равданим хоча б з етимологічних мірку-
вань: за словником “Шовень” [Shouwen
2000] парадигма ієрогліфа “юн” не містить
значення “простий, звичайний” – це його су-
часне значення. Щодо інших наших мірку-

До питання про визначення поняття “Чжун Юн”



вань з цього приводу див.: [Гамянін 1999].
“Історія давньокитайської ідеології” Ян

Юн-го, зважаючи на значну ідеологічну за-
ангажованість (видання 1957 року), не ста-
новить серйозної цікавості для нашого досл-
ідження, оскільки “середина” (чжун)
розглядається тут як “відірване від об’єктив-
ної дійсності та суспільної практики пор-
пання у психіці” [Ян Юнго 1957, 180–181].
Єдино цікавим для нас є визначення парного
поняття “чжун-хе” як стану “узгодженості в
середині” [Ян Юнго 1957, 179] – йдеться
про гармонізуючу функцію “чжун”, згада-
ну Фен Юланем. На жаль, недосяжною для
нас лишилася праця відомого китайського
філософа-прагматиста Ху Ши, у якій він
дає визначення основних термінів тракта-
ту (див. [Алексеев 1982, 145]).

Як ми переконалися, у визначенні понят-
тя “чжун-юн” різними дослідниками немає
єдності, більше того, розбіжності у трак-
туваннях є надто істотними, аби ними нех-
тувати. Що ж таке “чжун-юн”? Універсаль-
на філософська категорія чи специфічна
категорія, прийнятна лише в межах китайсь-
кої філософської традиції? Можливо, термін,
прийнятий для передання певного стану,
певної системи? Щоб відповісти на ці за-
питання, вважаємо за доцільне вдатися без-
посередньо до текстового аналізу трактату.

Почнемо з визначення етимології базо-
вих ієрогліфів, звернувшись до словника
“Шовень”4 [Shouwen 2000] (див. також: [Га-
мянін 1999]). Щодо етимології “чжун”, то
нічого нового виявлено не було. А ось що
стосується “юн”, то було отримано надзви-
чайно цікавий матеріал для роздумів. “Юн”
складається з ієрогліфів “ген” та “юн-2”.
“Юн-2” має значення “можливість здійснен-
ня, сприятливість до дій” і, у свою чергу, скла-
дається з елементів “бу” (“ворожити, ворож-
ба”) та “чжун” (!) (“середина / рівновага”, –
в даному контексті означає “влучати”, “вдало
здійснити”). Таким чином, можемо трактувати
“юн-2” як “сприятливі умови в результаті успіш-
ного ворожіння”. “Ген” є 7-м із 10 циклічних
знаків китайського календаря, репрезентує
7-й сектор неба (Захід), стихію “метал” та
пору року “осінь” [Большой... 1984], а озна-
чає “осіннє дозрівання та плодоношення тьми
речей (тобто всього живого)”[Shuowen 2000].
За словником “Шовень” як “ген”, так і “юн-
2” (який тут виступає також і фонетиком) є
значущими елементами у складному слові
“юн”, тобто останнє має означати “становлен-

ня (дозрівання та плодоношення), зумовлене
успішною ворожбою”. З цього можна зроби-
ти такі попередні висновки:

• поняття “чжун” і “юн” є етимологічно
пов’язаними і утворюють єдине складне
поняття (цей зв’язок, зокрема, відобразив-
ся у їх українському перекладі – “рівнова-
га” та “виваженість”);

• “чжун” по відношенню до “юн” є еле-
ментарним поняттям, так що структурно
“юн” містить “чжун” у собі, але ієрархіч-
но “виваженість” є вторинним і входить до
семантичного поля поняття “рівновага”5.

Крім наявності спільних структурних еле-
ментів, між ієрогліфами “чжун” та“юн” існує
також певний зв’язок на рівні міфологічно-
ритуальному. Якщо у “чжун” – гномоні6 –
реалізація небесної волі відбувається безпо-
середньо і в одному напрямку (вектор “звер-
ху – донизу”), то “юн” вимагає неодмінно
посередника, у даному випадку – ворожби-
та (бу). Тож людський чинник (бу) функціо-
нує як можливість вияву веління неба на
землі через “чжун” за вектором “зверху –
донизу”, утворюючи також результуючий
вектор “знизу догори” – становлення усього
живого на землі. Наявність двовекторної взає-
модії, зворотного спрямованого зв’язку та
людського посередника між небом і землею
може свідчити про свідоме прагнення авторів
трактату субстанційно відтворити,відновити
втрачений колись міфічний зв’язок між зем-
лею і небом (згадаємо, наприклад, “дерево
фусан” [Юань Кэ 1987, 139]). Тим більш на-
очним видається це, зважаючи на вертикаль-
ну орієнтованість структури кожного з
ієрогліфів та наявність у ній визначальних
елементів вже на піктографічному рівні
(див.: [Shuowen 2000; [Гамянін 1999]). Оче-
видно, що поєднання елементів “небесного”
(рівновага – чжун) і “земного” (виваженість –
юн) результується у появі третього (неявлено-
го знаково) елементу – людського, який тут ви-
конує впорядковуючу функцію і завершує фор-
мування тріади китайського світоустрою. На
рівні явленої знаковості усі три елементи по-
няття “чжун-юн” (як говорилося вище) мо-
жуть виражатися у тексті одним ієрогліфом
“чжун” (власне, саме це і спостерігаємо по
відношенню до трактату “Чжун юн”). Про це
пише, але стосовно “І Цзіну”, російський
дослідник О. Крушинський: «... Поняття “се-
редина” виявляє творчу силу числа “три”: адже
останнє знаменує собою гармонійне розв’я-
зання конфлікту, створеного протистоянням
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двох протилежних начал, і цей шлюбний союз
протилежностей не є безплідним – його пло-
дом якраз і є середина, центр, третє...» [Кру-
шинский 1999, 57]. “Середина” (чжун) не про-
сто “виявляє творчу силу” трійки, вона є її
структурним і сутнісним уособленням, виявом
її неявленої енергетики. У відношенні “Чжун
юн” так само маємо справу з “серединою”
(чжун; ширше – чжун-юн), функціональність
якої якраз і полягає у врівноваженні та гармо-
нізації “розбалансованих” і “конфліктних”
станів. Таким чином, вже суто етимологічний
аналіз семантики “чжун-юн” дає змогу ствер-
джувати, що “чжун-юн” не є ні пасивним при-
кладним принципом, який може бути засто-
сований до формування тих чи інших
сутностей (наприклад, певних соціальних
відносин в існуючомузагальноетичному кон-
тексті), ані статичною умовою для такого
формування. “Чжун-юн” є активним і дина-
мічним моделюючим /упорядковуючим/ фор-
мотворчим началом. Втім, мусимо підтвер-
дити (або спростувати) наше припущення,
звернувшись безпосередньо до тексту тракта-
ту “Рівновага і виваженість”.

Перший розділ (чжан) посідає осібне
місце, оскільки тут визначається увесь поня-
тійний апарат трактату та функціональне на-
вантаження кожного з них (див. також: [Мар-
тынов 1984, 14]). Усі інші чжани першого
блоку (2–12 включно,за поділом Чжу Сі див.
Додаток 1) пояснюють ідеологічні засади
трактату, встановлені у чжані 1 (до речі,
термін “чжун-юн”, або “чжун” зустрічаєть-
ся майже винятково у чжанах 1–11, за ви-
нятком чжанів 20 та 27, які в даному ви-
падку не є визначальними за своїм змістом.
Див. прим. 13). Для нас він є особливо
цінним, оскільки тут наводиться єдине в
усьому тексті визначення поняття “чжун”:

Визначене небом зветься характером.
Те, що спрямовує характер, зветься бла-
гом. Те, що виховує благо, зветься освітою...

Тут чітко вимальовується структура, яку ми
щойно розглядали щодо поняття “чжун-юн”.
Характер (природа речей, їхні властивості) є
певною сутністю, визначеною небом (вектор
“знизу – догори”). Благо (дао)спрямовує/веде/
скеровує характер7 (сін), тобто характеризує
речі, предикує їхні взаємини, дає можливість
практичної реалізації небесної волі, явленої
у характері речей. Нарешті, “земне” завдан-
ня освіти (цзяо) полягає у вихованні “посе-
редника” (інакше кажучи, освіта є функціо-
нальною основою аксіології дао-благалюдини).

Причому освіти у найширшому значенні, що
охоплює як виховання суспільного індивіду,
так і зрощення на землі самостійно мисля-
чої частини китайського космосу. Наведені
міркування знаходять підтвердження у чжані
21, де говориться: “...Розуміння через щирість
зветься характером. Щирість через розумін-
ня зветься освітою...”. Поняття характеру
(небесного начала) і освіти (земного начала)
визначаються через протиставлення і взаємос-
тановленнящирості й розуміння, які, відпов-
ідно, є вираженнями небесного (щирість) та
земного (розуміння) начал, реалізовані через
людину і в людині ж. Отримана троїчна струк-
тура “сін-дао-цзяо” (характер – благо – освіта)
подібно “чжун-юн” моделює принципи
суспільної етики, регламентуючи цент-
ральність людини та визначальність освіти у
процесі реалізації “веління неба”.

...Від блага неможливо від’єднатись і
на мить, [те, від чого] можливо від‘єдна-
тись, не є благом. Тому добродій [поводить-
ся] обережно там, де йогоне бачать і обач-
но там, де його не чують. Немає нічого
очевиднішого за приховане, немає нічого
наочнішого за потаємне, тому добродій
пильнує себе й на самоті...

Вочевидь, “благо” є рисою іманентною
людині, тож у даному випадку воно й висту-
пає “посередником” – упорядником небесно-
го волевиявлення на землі, формуючи зворот-
ний зв’язок з небом (вектор “знизу – догори”)
шляхом виконання ритуальних дійств та
здійснення різнорівневої соціалізації (див.,
напр., чжани 14–20, 28, 29, 31, 32).

...Коли радощі, гнів, скорбота й веселощі
не вириваються [назовні] – це зветься рівно-
вагою; коли ж, вирвавшись, утримуються у
межах рівноваги – це зветься гармонією.
Рівновага є великим коренем Піднебесної.
Гармонія є всепроникним благом Піднебес-
ної. Коли досягаються рівновага і гармо-
нія, небо й земля набувають [належних]
положень і породжують тьму речей...

Ми підійшли до прямого визначення по-
няття “чжун” – рівноваги. За текстом тут
одразу визначаються дві сфери функціональ-
ного виявлення “рівноваги” – соціальна (на
прикладі людських почуттів) та надсоціаль-
на. На соціальному рівні “чжун” регламен-
тує як саму можливість вияву почуттів як
основи соціалізації, так і міру вже реалізо-
ваного вияву цих почуттів, тобто моделює
умови комунікації (спілкування8) між інди-
відами / соціогрупами на різних рівнях. Іна-
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кше кажучи, “чжун” функціонує як універ-
сальна модель комунікації в межах китайсь-
кого соціуму. Причому модель активна, з
максимальним напруженням енергетичного
потенціалу – здатності до динамічного якіс-
ного самоперетворення, тобто породження
певної кінетики (тут: практична реалізація
комунікації між членами соціуму). У цій
якості “чжун” знову демонструє “явлену
неявленість”9, або динамічну потенцію,
своєї внутрішньої структури (по відношен-
ню до людини: характер – благо – освіта),
виявляючи троїчність “чжун-юн” стосовно
соціальної сфери.

У цьому місці неодмінно мусимо пере-
нести увагу на поняття “хе” (гармонія), яке
подібно словосполученню “чжун-юн” з’яв-
ляється у тексті трактату винятково епізо-
дично, але відіграє, на думку переважної
більшості синологів (і ми ніяк не можемо з
цим не погодитися), ключову роль у конфуці-
анській ідеології взагалі, й у розумінні філо-
софії “Чжун юн” зокрема. Деякі науковці вва-
жали навіть поняття “юн” і “хе” достатньо
синонімічними, аби перекладати “юн” як
“гармонія” [Васильев 1989, 242], з чим ми
погодитися не можемо (див. вище).

За текстом (чжан 1) “гармонія” (хе) висту-
пає якісною похідною від “рівноваги” (чжун),
являючи собою результат одного повного цик-
лу динамічної трансформації стану конотатив-
но заданої системи: перехід потенціалу рівно-
ваги р у кінетику, рух (порушення рівноваги)
в умовах збереження визначального атрибу-
ту системи – її врівноваженості (чжун), – і
відтворення рівноваги вже на іншому рівні.
При цьому “чжун” (регламентуюча модель)
визначає конкретний стан наявної системи, а
“хе” (рушійна сила) визначає характер транс-
формації цього стану, тобтопроцес.Наголошує-
мо: активна врівноважуюча функція “чжун” є
умовою виникнення “хе” як результату транс-
формації, тож, відповідно, “хе” є динамічною
похідною від “чжун”, результатом моделю-
ючого впливу “чжун” на процес трансформації
системи. У соціальному вимірі “хе” є реаліза-
цією комунікативного акту – сутністю, неяв-
ною і притаманною саме людині як актанту
процесу спілкування. Таким чином, вже на
рівні соціуму можна стверджувати, що “рівно-
вага” (чжун) є регламентуючою моделлю (по-
тенцією), що робить комунікацію принципово
можливою, тобто є її основною передумовою,
а “гармонія” (хе) є вречевленою реалізацією цієї
моделі (потенції), іншими словами – являє “не-

явлений” (людський) елемент поняття “чжун-
юн”, виступаючи предикатом у тріаді “чжун-
хе-юн” (подібно “благу” у тріаді “характер –
благо –освіта”). Наведемо конкретний приклад.
Володіння мовою та наявність певного вихо-
вання є соціальною потенцією людини, мо-
делюючим чинником в її здатності спілкува-
тись у межах певного соціуму. В даних умовах
рівновага передає стан мовчання. Початок ко-
мунікації є порушенням рівноваги – процесом
її якісної трансформації (хе). А регламентую-
ча,врівноважуюча функція “чжун-юн” вияв-
ляється В тому, що актант говорить мовою,
яку розуміє опонент, говорить з потрібною
швидкістю, гучністю, інтонацією, використо-
вує потрібну лексику, так що відбувається без-
конфліктне спілкування. Традиційно в даному
контексті часто функціонує поняття “лі” – пра-
вила, ритуал (з питання дослідження різних
аспектів “лі” див.: [Конфуціанство... 1982; Эти-
ка… 1988; Васильев 1989]). Л.С. Переломов
небезпідставно трактує поняття “хе” як “єдність
через різнодумство” [Переломов 1998, 304],
підкреслюючи єднальну для згаданої тріади
функцію “хе” – “одного з основних ціннісних
критеріїв цзюнь-цзи” [Там само]. Цілісність цієї
тріади підтверджується тим, що реалізація по-
роджуючої динаміки “гармонії” можлива ви-
нятково за умови збереження системою здат-
ності породжувати, тобто актуалізації
“рівноваги” як регулятивного чинника в межах
соціуму. Про це говорить і Фен Юлань:
“...коли почуття виявляються, але у пра-
вильній рівновазі, це також стан чжун, адже
гармонія народжується із чжун, і саме чжун
приводить до гармонії те, що інакше перебу-
вало б у неузгодженості...” [Фэн Юлань 1998,
198]. Ту саму думку, але висловлену дещо в
іншій формі учнем Конфуція Ю Жо, зустріне-
мо у трактаті “Лунь юй” (розділ 1, параграф
12): “...знати гармонію, творити гармонію, не
обмежуючи її ритуалом (лі), – так чинити не
можна...” [Lun Yu 1988]. Див. також: [История...
1989, 75; Лукьянов 2000,286;Переломов 1998,
304]. Бачення авторами трактату шляхів прак-
тичної соціальної реалізації тріади “чжун-хе-
юн” знайдемо у чжанах 13–20 включно (за
поділом Чжу Сі)10. Цей масив настільки
об’ємний та насичений, що наводити тут ок-
ремі фрагменти просто недоцільно – варто
звернутися безпосередньо до тексту [Da...
1997, 68–141; Гамянін 1999].

Усе сказане стосується також сфери над-
соціальної, що містить натурфілософську па-
радигму китайської космології11. Корінь є тим,
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що врівноважує та живить рослину, робить
можливим її існування, функціонування, ріст
та відтворення. Корінь є прихованою, неявле-
ною частиною рослини, і саме від укорінен-
ня залежить потенція дерева – його подаль-
ша здатність до визрівання і розмноження.
Нарешті, корінь регламентує становлення і
розвиток рослини. “Чхун” є “великим коре-
нем” – врівноважуючим началом Піднебесної,
потенцією породження “тьми речей”, тобто
регламентуючою моделлю для усього сущо-
го у Піднебесній. “Хе” є “всепроникним
благом” – динамічним актантом у Підне-
бесній. Відповідно, наявність регламентуючої
моделі (потенції) та актанта (запліднюючого
начала) створюють умови для “народження
тьми речей” – самовідтворення природи як
означення остаточної перемоги космосу над
хаосом. “Всепроникне благо” (хе) представ-
ляє єднальну ланку між небом і землею, здат-
ну реалізувати потенцію “чжун-юн”, тобто
в даному випадку “абсолютний інтелект”, а
точніше – “надлюдину12 (шен, чен), яка стає
частиною світової єдності...” [Алексеев
1978, 32]. Реалізований триєдиний “чжун-
юн” являє собою “найвище досягнення най-
вищої надлюдини” [Алексеев 1978, 252],
більше того, він є уособленням надлюдини –
“мікрокосмом поза часомі простором” [Алек-
сеев 1978, 276], тобто далеко виходить за
межі соціальної площини. Спробуємо про-
ілюструвати сказане на конкретних прикладах.
Взаємодія води та ґрунту є потенцією приро-
ди давати життя рослинам, наявність родю-
чого ґрунту і хмар репрезентує стан рівноваги
(чжун-юн). Дощ є порушенням рівноваги, тоб-
то процесом її якісної трансформації (хе). А
регламентуюча, врівноважуюча функція
“чжун-юн” виявляється в тому, що дощ іде в
потрібний час, в потрібному місці і в потрібних
кількостях (не створюючи ні посухи, ні по-
вені). У самому тексті “Чжун юн” знайдемо
достатньо свідчень тому значенню, яке при-
ділялося авторами трактату надсоціальній
функціональності людини у структурі
світоустрою, або, за терміном Алексєєва,
“світової єдності” (згідно з поділом Чжу Сі,
це чжани 22–32 включно):

...[Той, хто] спроможний вичерпно
[осягнути] характер речей, годен впливати
на породження й становлення [усього] на
небі й землі. [Той, хто] спроможний вплива-
ти на породження й становлення [усьо-
го] на небі й землі, є гідним зрівнятись з
небом і землею... (чжан 22)

...У Піднебесній лише гранично щирий є
спроможним перетворювати [речі] ...
(чжан 23)

...Грандіозним є благо святого! Розстила-
ючись безмежно, живить тьму речей, висо-
чиною сягає неба. У своїй величній неозорій
повноті вміщує триста правил ритуалу й три
тисячі настанов, які здійснюються лише після
появи потрібної людини... (чжан 27)

...дії добродія надовго ставали благом
Піднебесної, [його] вчинки надовго става-
ли законами для Піднебесної... (чжан 29)

...У Піднебесній лише гранично святий
здатен чути, бачити, мати мудрість і знан-
ня достатні, щоб піднестись [над усім]...
Неосяжна і невглибима [мудрість його] у
вияві своєму є неосяжною мов небо, невгли-
бимою мов [земна] безодня... [Скрізь, куди]
сягають човни й колісниці, де здатна прой-
ти людина, [усе, що] вкривається небом,
тримається землею, опромінюється сон-
цем і місяцем, [усюди, де] випадають іней і
роси, серед усіх, в кого є кров і дихання, немає
[нікого й нічого], хто б не вшановував [його
як] рідного, – тому говорять, [що він є]
гідним неба... (чжан 31)

...У Піднебесній лише гранично щирий
здатен втілити у життя великі основопо-
ложні правила Піднебесної, встановити ве-
ликий корінь Піднебесної, пізнати перетво-
рення й становлення неба й землі, – чи ж
залежатиме він від чогось? Непогрішна його
людяність, невимірна його глибина, неогор-
ненне його небо. – Коли не одвічно досконало-
мудрий святий, що сягнув благочинності неба,
то хто ж ще спроможний пізнати усе це?
(чжан 32)

Принагідно звернемо увагу на те, що
моделююча функція “чжун-юн”, описана у
трактаті, виявляє себе також на надтекстово-
му рівні. Це підтверджується на прикладі ви-
конаного Чжу Сі структуруванням трактату,
що видно зі схеми, наведеної в Додатку 1.
Крім цього, за свідченням деяких дослід-
ників, ця модель реалізується вербально в
інших пам’ятках філософської думки Китаю.
Зокрема, багато з висловлювань Конфуція та
його учнів, наведених у “Лунь юр”, є «...кон-
кретними виявами поняття “золотої середи-
ни”... » [История... 1989, 74; Ян Юнго 1957,
176–186].

Як згадувалося вище, крім найпершого,
інші чжани трактату не мають істотного зна-
чення для визначення поняття “чжун-юн” – вони
відіграють швидше пояснювальну, ілюстратив-
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ну роль13, однак дають достатньо підстав для
тих чи інших тверджень, принаймні “від
супротивного”. Наприклад, текст трактату
переконливо спростовує досить поширене
серед науковців хибне визначення “чжун-юн”
як “вчення”. Передусім, на момент створен-
ня цієї пам’ятки китайська мова була вже над-
звичайно розвинена і автори мали змогу опе-
рувати різноманітними мовними засобами для
точної передачі необхідних понять або думок.
В активі китайської ієрогліфіки налічувалося
принаймні три терміни, які означали “вчення”:
сює14, цзяо15та мень16. Проте ні вони, ані їхні
синоніми не були застосовані до поняття
“чжун-юн” жодного разу, навіть конотатив-
но. Далі, у чжані 2 “чжун-юн” виступає у ролі
предиката (цзюньцзи чжун-юн), об’єкта дії
(сяожень фань чжун-юн), а також денотата у
структурі складного суб’єкта (цзюнь чжи
чжун-юн є, цзюньцзи ер ши чжун). Така гра-
матична полівалентність поняття “чжун-юн”
вказує на його активну функціональність у ме-
жах тексту, що не може відбуватися щодо па-
сивного, суто номінативного терміна “вчен-
ня”. У чжані 6 говориться, що Шунь
застосовував власну рівновагу (чжун) в уп-
равлінні народом. Але “чжун-юн” не є вчен-
ням Шуня! “Чжун” є певною кількісно-якісною
характеристикою, а не назвою (вчення). На-
решті, характерними ознаками трактату “Чжун
юн” є відсутність систематизованого викладу
ідей та відповідного понятійного апарату, над-
звичайне “тематичне розмаїття, чудернацька
композиція” [Мартынов 1984,14]. Аби розвія-
ти останні сумніви, згадаємо про те, що “Чжун
юн” був лише розділом у книзі “Лі цзі” – “ком-
пендіумі китайської мудрості” [Васильев 1989,
234]. У ньому могли викладатись окремі поло-
ження певного вчення, наводитись відповідні
приклади та даватись необхідні настанови. Але
розглядати “чжун-юн” як вчення ми просто не
маємо права, хоча в цілому деяка концепту-
альність цьому трактатові властива, як і певна
організація його змісту.

Поверхове прочитання трактату створює
враження, що поняття “чжун-юн” є філософсь-
кою категорією, принаймні в межах китайсь-
кої традиції. Для більшої наочності вважаємо
за потрібне запропонувати визначення термі-
на “категорія”, наведене у філософському ен-
циклопедичному словнику: “Категорії – гра-
нично узагальнені, фундаментальні поняття,
які відображають найбільш суттєві, зако-
номірні зв’язки й відносини реальної
дійсності і пізнання. Виступаючи формами

і сталими організаційними принципами про-
цесу мислення, категорії відтворюють вла-
стивості та взаємини буття й свідомості
у загальній і максимально концентрованій
формі...”[Философский... 1983,257]. Спробує-
мо зіставити це визначення з виявленими нами
характеристиками поняття “чжун-юн”. По-
перше, “чжун-юн” є цілком умоглядною мо-
деллю породження, конкретні прояви якої мож-
на спостерігати на соціальному та над
соціальному рівнях. Умоглядність цього по-
няття виражається в тому, що воно не може
бути індукованим безпосередньо із суспіль-
них відносин або природних явищ та про-
цесів, тобто не є узагальненням певних явищ
та процесів дійсності. По-друге, за змістом
переважної більшості чжанів трактату,
“чжун-юн” подається як абсолютна модель
породження різнорідних відносин (взаємин)
між різними актантами, але породження
1) циклічного, тобто замкненого, а значить –
обмеженого, і 2) функціонального лише у двох
площинах: соціум і природа (уширокому зна-
ченні останньої). Поняття “чжун-юн” не є
універсальним поза межами свого функціо-
нального вираження, наприклад для сфери
індивідуальної свідомості людини. По-
третє, у сфері свого функціонування “чжун-
юн” є поняттям агностичним, неможливим
для повного втілення в життя (= досконалим,
нездійсненним, недосяжним, невловимим,
невичерпним і т.под.), тобто ні онтологічно,
ні праксіологічно жодним чином не є пов’яза-
ним із процесами мислення (і пізнання як
окремого прояву мислення) взагалі. Інши-
ми словами, “чжун-юн” як абсолютизова-
на модель є метафізичною сутністю, відсто-
роненою від людської свідомості; як модель,
вона за визначенням не може являти собою
гранично узагальнене абстрактне поняття,
оскільки через нього не можна нічого по-
мислити або пізнати. Воно визначає певні
взаємини в межах самого буття, причому ви-
нятково на фактуальному рівні, як реалізо-
вану потенцію, даність. “Чжун-юн”, як мо-
дель (активне формотворче начало), може
характеризувати певний стан (пасивні умо-
ви), а саме – “стан рівноваги” (проміжна
ланка процесу породження). Але не будучи
за сутністю та структурою діалектичним
поняттям і знаменуючи собою перехід у ме-
тафізику, “чжун-юн” ні в якому разі не може
розглядатися як абсолютизація філософсь-
кої категорії “міра”, а лише – як стан – як її
окремий і конкретний вияв.

В.І. Гамянін



***
Підсумовуючи усе сказане вище, спробує-

мо дати визначення поняття “чжун-юн”.
“Чжун-юн” не є вченням, хоча текст трак-

тату об’єднаний навколо деякого концепту.
“Чжун-юн” не є принципом, хоча він, реа-
лізуючись за певними принципами, здатен
породжувати інші. “Чжун-юн” не є умовою
або станом, але, активізуючись, він формує
певні умови і стани. “Чжун-юн” не є філо-
софською категорією, хоча виконує певні
функції категорії “міра” (скажімо, функ-
цію врівноваження, якісного перетворен-
ня сутностей). Не належить “чжун-юн” і
суто до соціальної або психологічної сфе-
ри, хоча безпосередньо впливає на пород-
ження в їх межах певних сутностей / взає-
мин. Більше того, функціональність
“чжун-юн” поширюється також на надісоці-
альну сферу (натурфілософія), відкриваючи
вихід класичного конфуціанства у царину
космології. Етимологічне “чжун-юн” є
ієрархічно структурованим складним по-

няттям, що містить у собі неявлений антро-
пологічний елемент, і може за максималь-
ної енергетичної напруженості передавати-
ся триєдиним знаком “чхун”. Явленість
“чжун-юн” виражається у тотожності фор-
мул “чжун-хе-юн” та “сін-дао-цзяо”. У сфері
соціальних та надсоціальних (природних)
відносин між людьми та речами “чжун-юн”
дає як гармонізуюче і формотворче начало,
тобто є активною регламентуючою модел-
лю цих відносин, обумовлюючи, з одного
боку, комунікацію, а з іншого – природне са-
мовідтворення. Причому ця модель вира-
жається як метафізична сутність і справд-
жується для будь-яких типів взаємин в
окреслених сферах, тобто є моделлю універ-
сальною.

Таким чином, “чжун-юн” у межах ки-
тайської класичної філософської традиції
є метафізичною сутністю, що функціонує
як універсальна активна породжуюча і рег-
ламентуюча модель соціальних та надсоці-
альних (природних) взаємин.

1 Переклад повного тексту “Чжун юн” див. [Гамянін 1999].
2 На жаль, ця робота лишилася для нас недоступною.
3 П.О. Скачков повідомляє: що ця дипломна робота Л.М. Лебєдєва мала назву “Історія

вивчення європейцями трактату про Чжун та Юн”.
4 Наведені нижче визначення та значення ієрогліфів узято зі словника “Шовень цзецзи”

[Shuowen...2000].
5 Тепер стає зрозумілим відсутність подекуди у тексті трактату “юн” поряд зі “чжун”. У

таких випадках можемо переконливо говорити про тотожність “чжун” та “чжун-юн”, причо-
му саме за цієї умови семантична валентність поняття “чжун” значно зростає.

6 Хотілося б звернути увагу на наступне: російська дослідниця Л.І. Головачова у пошуку
ключа для дешифрування стародавніх філософських текстів (на прикладі “Лунь юй”)
звертається саме до принципу “ритуального (первинного) моделювання” (термін наш. –
В.Г.) і знаходить – гномон, або сонячний годинник (!) [Головачева 1994, 1998, 2001].

7 Цікаво порівняти переклад цього фрагмента, в О. Мартинова, який є принципово
відмінним від нашого: “...слідування характеру називається шляхом (дао)...” [Мартынов
1984, 15]. Не показавши зв’язок поняття освіти (виховання) з дао-шляхом, автор лишає
невизначеним кінцеву мету й призначення цих висловлень, а також позицію дао як шлях,
яким має йти людина у прагненні досягти певної (автором невизначеної) мети, – а це вже
суперечить постулату про іманентність дао людині (“Чжун юн”, чжан 1).

8 Семантика слова “спілкування” вказує на момент виникнення між актантами певної
спільності, коли відбувається певне вербальне єднання двох чи кількох індивідів. Безпереч-
но, це процес глибокий та інтимний, а значить – мінімально формалізований (задля наоч-
ності можна привести прямі відповідники з інших мов: російської – “общение”, – та з ан-
глійської – “communication”).

9 Дещо інакше трактування цього питання пропонує О. Мартинов, підкреслюючи важ-
ливість лише стану “невыраженность” (рос. “невыраженность” [Мартынов 1984, 36–37] і з
якихось причин не згадуючи про активну динаміку “чжун” як моделюючої сутності.

10 Чжани 2, 12, 17, 21, 30 як за змістом, так і за структурним навантаженням, посідають
дещо осібне місце, але це тема окремого дослідження.

11 До речі, цей факт може виступати одним з аргументів у науковому диспуті щодо часу
створення “Чжун юн”. Він свідчить, що текст був написаний принаймні напередодні об-
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’єднання Піднебесної під знаменами Цінь, або ж на межі епох Цінь і Хань, оскільки поява у
конфуціанських текстах активного апелювання до надсоціальної сфери як “авторитетного
аргументу” у визначенні суто етичних понять є красномовним свідченням занепаду етичної
системи Конфуція, у вченні якого космологія взагалі не була присутня ні в якому вигляді.

12 У тексті “Чжун юн” поняття “надлюдина” передається термінами “гранично щирий”
(чжан 22, 23). “гранично святий” (чжан 31), “досконаломудрий” (чжан 27), “святий” (чжан
11), “досконаломудрий святий” (чжан 32), “добродій” (1, 2, 10–16, 20, 25, 27, 29, 33). Див.
також [Алексеев 1978, 60].

13 Статистично: термін “чжун-юн” зустрічається у чжанах 2, 3, 7–9, 11 та 27; “чжун” – у 6,
10 та 20; “юн” лише у 13; “хе” – у 10 та 15.

14 Порівняти: “Да сює” – “Велике вчення”.
15 Порівняти: “жу цзяо” – “конфуціанське вчення”.
16 Порівняти: “фо мень” – “буддійське вчення”
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СЕМАНТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТА
ВИСЛОВЛЮВАННЯ НА ПІДСТАВІ

ТЕКСТОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ “ДАО ДЕ ЦЗІН”

В.О. Кіктенко

“Я не знаю, чиє воно породження”
                                                         Лао-цзи

ВСТУП

Питання перекладу та інтерпретації
текстів китайської класичної філософії є
методологічно складною проблемою у си-
нології. Перед ученими-китаєзнавцями
стоїть завдання системного аналізу при
встановленні смислових еквівалентів для
категоріально-поняттєвого апарату й кон-
цептів китайської культури. У другій поло-
вині ХХ століття визначився значний інте-
рес до східних цивілізацій взагалі і до
Китаю зокрема з боку представників різних
наукових спрямувань, а не лише фахівців-
китаєзнавців. Це, безумовно, стимулювало
розвиток наукових знань, проте при цьому
виникла велика кількість перекладів пам’-
яток китайської думки, які більшою мірою
збагатили лише їх число. При цьому про-
блема розуміння китайського способу мис-
лення ускладнюється відсутністю генетич-
ного і родового мовного зв’язку між
ментальними практиками європейської та
далекосхідної цивілізації, що визначає не-
обхідність встановлення смислового кон-
такту. Тому, на наш погляд, більш актуаль-
ним на сьогодні є пошук та визначення
методології перекладу китайського кла-
сичного філософського тексту та його
інтерпретації.

Ще Гегель звернув увагу на те, що мова
повинна бути свідком при дослідженні
історії думки. Протягом ХХ століття знач-
но поширилися наукові дослідження, в яких
вивчалися різноаспектні проблеми взаємо-
відносин розвитку мови та мислення. Від
часу виникнення у синології завжди засто-
совувався історико-філологічний підхід,
хоча при цьому об’єктами дослідження най-
частіше були або сама китайська мова, або
конкретно-історичні процеси, або ті чи інші
філософські та суспільно-політичні вчення.

Значні зрушення відбулися лише у 60-ті
роки ХХ століття, коли китайську цивілі-

зацію почали визнавати європейські нау-
ковці як самобутнє, своєрідне та багате яви-
ще. Після появи праць Дж. Нідема взагалі
ставиться питання про перегляд місця та
впливу китайської науки та цивілізації на
світову культуру. До аналізу різноманітних
китайських текстів застосовуються сучасні
методи дослідження, насамперед це сто-
сується структуралістського або логіко-
формального підходів. У Радянському
Союзі було досягнуто значних результатів
у цьому напрямі В.С. Спіріним та його по-
слідовниками при застосуванні математич-
ного аналізу для визначення принципів по-
будови тексту, його членування при
інтерпретації. Проте до сьогодні велике
коло питань залишається мало дослідже-
ним. Так на початковій стадії знаходиться
семантичний аналіз тексту на рівні знака
(ієрогліфа). Коли ж ми стикаємося з давнь-
окитайською мовою, цей аналіз набуває
особливого значення, в даний період
зображення ієрогліфа співвідноситься без-
посередньо з реальним об’єктом або яви-
щем. Отже, це є важливим чинником при
визначенні методологічних підходів аналі-
зу давньокитайської думки.

В даному досліджені нами робиться
спроба такого рівня з метою визначення
суб’єкта висловлювання. При семантично-
му аналізі використовуються дані найавто-
ритетнішого та найдавнішого етимологіч-
ного словника “Шовень цзіецзи”
[Shuowenjiezi 2001] і деякі методологічні
підходи, запропоновані В.Ф. Резаненком
[Резаненко 1989], які, на наш погляд,
містять конструктивний підхід до аналізу
китайської ієрогліфіки з метою визначення
внутрішньої логіки знаку. Вивчаючи фор-
мування філософського та наукового мис-
лення в традиційному Китаї, нами комплек-
сно використовуються факти культурного
розвитку цієї цивілізації. Особливо важли-
вим при цьому постає питання про
співвідношення розвитку китайської мови
та філософії, що повинно допомогти у
визначенні специфіки та своєрідності ки-
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Серед усього обширу китайської тради-
ційної літератури особливе місце посіда-
ють китайські стратегії, їхня перевірена
часом практичність та гуманістична
цінність. З певних причин в українській
історичній науці мало уваги приділялося
дослідженню цього сегменту знань з ме-
тою впровадження певних моделей у про-
цеси державного розвитку. Ми розглядати-
мемо формування понятійного апарату
військово-політичного канону як однієї з
основних рушійних сил творення ки-
тайської державності. Сам військовий ка-
нон, за китайськими вимірами, не є вели-
ким. Він нараховує всього декілька сотень
текстів, якщо не рахувати текстів чи
витримок легістської, лаоської і частково
конфуціанської шкіл. Причому говорять
про основні “Сім канонів”, що включають
у себе: “Шість таємничих вчень Тай-гуна”
(Лю тао), “Методи Сима” (Сима фа), “Сунь-
Цзи”, “У-Цзи”, “Вей Ляо-Цзи”, “Три стра-
тегії Хуан Ши-Гуна” (Сань Люе), “Питан-
ня ганського Тай-Дзуна і відповіді Лі Вей-
Гуна” (Лі Вей-гун веньдуй)1.

Усі твори “Семикнижжя” об’єднані при-
близно однаковим набором тем і методо-
логій, характерних для вчень військової
школи бін цзя2. Основне поле всіх трак-
татів – розгляд конкретних військових стра-
тегій у контексті державного інтересу.
“Сунь-цзи сказав: війна – це велика справа
для держави, це ґрунт життя і смерті, шлях
існування і загибелі. Цього не можна не
розуміти. Тому в її основу покладено п’ять
явищ, її вимірюють сімома розрахунками і
цим визначають положення. Перше –
Шлях, друге – Небо, третє – Земля, Четвер-
те – Полководець, п’яте – Закон. Шлях – це
коли досягають того, що думки народу од-
накові з думками правителя, коли народ
готовий з ним померти, готовий разом з ним
жити, коли він не знає ані страху ані
сумнівів. Небо – це світло і морок, холод і
жар; це порядок часу. Земля – це далеке і
близьке, рівне і нерівне, широке і вузьке,

смерть і життя. Полководець – це розум,
здатність викликати довіру, гуманність,
мужність, строгість. Закон – це військовий
устрій, командування і постачання”3.

Як бачимо, в першому ж вірші Сунь-цзи
розгортається широка концепція державно-
го устрою тогочасного Китаю. Не-
обхідність вивчення мистецтва війни для
держави визначається автором у межових
екзистенційних категоріях:

Життя – Смерть
Існування – Загибель

Тут визначається весь понятійний апа-
рат у явищах-термінах: Шлях, Небо, Зем-
ля, Полководець, Закон. Спробуємо розгля-
нути деякі кореляції між цими елементами
у системі впливу військової стратегії на
державний устрій, насамперед категорії
Шляху та її відображення у китайській
стратегічній науці і ролі політичного ліде-
ра у процесі управління народом у державі.

Категорія Шляху у китайській філософії
набуває з плином років багатьох семантич-
них шарів4. Основні елементи Шляху як
категорії стратегії такі:

1. Розуміння стратегами значущості
стратегічних дій для державного утворен-
ня; поняття війни як “великої справи для
держави”.

2. Розгляд межовості і максимальної ек-
зистенційної напруженості “ґрунт життя і
смерті”.

3. Саме існування категорії Шляху в кон-
тексті налагодження гармонійності кому-
нікацій між правителем і підлеглими.

4. Плекання елементу “задоволення
життям” народу через невтручання у соці-
альні цикли як передумова доброчесності
і процвітання.

Для Сунь-цзи5 Шлях – вузьке, спеціаль-
не слово, що означає узгодженість і єдність
думок правителя і народу. Так само і У-дзи
бачить реалізацію Шляху в досягненні зго-
ди між правителем і народом6. Інший трак-
тат наводить шлях досягнення такої згоди
через любов до людей. Пояснюючи Вень-

С.П. Лесняк

(за матеріалами китайських стратегій “Семикнижжя”)
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вану мистецтво управління людьми, Тай-
гун зазначає: “[любити людей] – приноси-
ти користь, не завдавати їм шкоди. Допо-
магати їм у досягненні успіху, не руйнува-
ти надій. Давати їм життя, не вбивати їх.
Нагороджуючи їх, не забирати назад. При-
носити їм радість, не змушувати їх страж-
дати. Робити їх щасливими, не змушувати
їх ставати злими”7.

Стратегія досягнення єдності серед на-
селення і керівників у правителів спираєть-
ся на підтримку гуманістичних цінностей
у процесі побудови цілісного механізму
державної машини. Запорука зовнішнього
успіху держави – це подолання між ними
розбіжностей і розділення. Ця загроза при-
зводить до поразок держави. Вей Ляо-дзи
говорить, що “держава перемагає своєю
цілісністю; у кого сили роз’єднані, ті
слабкі”8. Отож виділяємо один із компо-
нентів Шляху як елементу науки управлін-
ня. Це компонент єдності і гармонії, що
досягається шляхом узгодження помислів
народу і правителя через підтримку гума-
ністичної політики керівника щодо свого
народу. Стратегія і політика неодмінно пе-
редбачають створення загального рівня і
стандарту добробуту як основи подолання
розбіжностей між верхами і низами у
соціумі. Освіченими китайськими політи-
ками того часу демонструється підтримка
процвітання народу, батьківське піклуван-
ня правителя. Ральф Д. Соєр9 вказує: “Тай-
гун пристрасно захищає політику, що подібна
за своїм величезним історичним значенням
до ідей Мен-дзи про добробут народу. По-
кращення сільського господарства повин-
не бути першочерговим і включати як за-
ходи з підвищення його продуктивності,
так і невтручання у порядок сільськогос-
подарських сезонів, і тоді можливість не-
гативних наслідків діяльності влади
зменшиться. Лише за умови створення
відповідних матеріальних умов, можна
зміцнити доброчесність і віддавати нака-
зи, будучи впевненим, що їх виконають.
Процвітаюча, добре керована держава з
задоволеним життям народом неодмінно
викликатиме повагу в сусідів”10. Тож кате-
горія задоволення життям простого наро-
ду перекликається із ранньодаоськими ро-
зуміннями дотримання шляху як піклуван-
ня про народ і створення йому умов для
існування в спокої.

Інший елемент стратегічного плануван-

ня в межах Шляху – звернення уваги до
зовнішньої конкуренції. Лі Гоу розглядає
ситуацію зовнішньої політичної конку-
ренції між двома державами за ступенем
позитивної залученості держави до життя
народу. Політична етика в даному випадку
має цілком прикладне значення: “Якщо
супротивник збіднює народ, а ми збагачує-
мо його, якщо супротивник обтяжує його,
а ми полегшуємо його [тягар], якщо суп-
ротивник жорстокий до народу, а ми вели-
кої душі, то населення супротивника попря-
мує до того, як на поклик батьків повзе
навколішки немовля”11.

Як бачимо, етичні кодекси і приписи
можуть мати у свідомості укладачів політич-
них і військових стратегічних текстів праг-
матичну спрямованість. Якщо відкинути
метафізичні елементи стратегій, зокрема
категорії Шляху і всезагальної держави, то
можна їх розглядати з погляду політичної
прагматики лідера і держави.

У зв’язку із сказаним вище вимальо-
вується і роль політичного чи військового
лідера у процесі управління народом у дер-
жаві. Військовий радник джоуського дво-
ру Тай-гун, надаючи рекомендації прави-
телеві Вень-ванові щодо процесу управлін-
ня, виділяє такі фактори:

1. Розширення величі: правителя у всій
Піднебесній. Влада повинна бути експан-
сивною і беззаперечною на території усієї
держави і повинна передбачати механізми
донесення її до кожного, щоб уможливити
процес здійснення влади. Звідси випливає
можливість управляти державою.

2. Управління несе за собою розповсюд-
ження довіри до правителя. Довіра до пра-
вителя уможливлює ситуацію діалогу пра-
вителя і народу, що є передумовою гармо-
нійних відносин між правителем і
державою.

3. Поширення ж гуманності на теренах
Піднебесної надає правителеві можливість
охопити країну, тобто легітимізувати вла-
ду через посередність базових етичних ко-
дексів.

4. Поширення милосердя у країні надає
можливості збереження її інституцій шля-
хом розвитку довірливого ставлення серед
народу.

5. Механізми функціонування держави
через демонстрацію розуміння і підтрим-
ки населення дають можливість керівни-
кові охопити всю країну владою.
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6. Нарешті, останній елемент –
відсутність сумнівів у процесі управління,
що дозволяє підтримувати стабільність у
державі12.

Отже, виділяємо шість факторів управ-
лінського вміння для керівників Давнього
Китаю:

· велич
· довіра
· гуманність
· милосердя
· влада
· рішучість

Шість якостей правителя демонструють
етичний стандарт можливості бути лідером
держави. Цікавим є те, що ці якості тією
чи іншою мірою згадуються в усіх основ-
них стратегічних творах, формуючи етос
керівника-стратега у процесі опанування
ним шляху. Роль керівника у державі є ви-
нятковою, тобто існує певна політична про-
грама військових і політичних керівників.
Політичний простір Давнього Китаю вима-
гав від людей, причетних до процесів прий-
няття стратегічних рішень, певного приваб-
ливого соціального портрету. “Держава є
державою, тому що в ній уміють вибирати
полководців, полководець тому полково-
дець, що може утримувати воїнів. Нема
таких, хто би не любив себе, однак люди
напоготові йти в бій. Нема таких, хто ба-
жав би смерті, однак люди жертвують со-
бою, охороняючи державу. І все тому, що
щедрість [до них полководця] безмежна”13.

Військовий і політичний лідер виступає
як гармонізатор середовища. Лі Гоу роз-
глядає схеми, за яких зміщення керівника
веде за собою збурення почуттів мас, а за
тим – відсутність каральних заходів14, по-
трібної запобіжності серед верхів, і цим,
як наслідок, можуть скористатися зовнішні
вороги. Дотримання statua quo військово-
го начальника в соціумі є передумовою
здійснення загального проекту гармонії у
державі.

Керівник взагалі повинен дотримувати-
ся названих вище якостей. У Хуанші-гуна
ми зустрічаємо серед якостей лідера такі, як:

· дао
· доброчесність
· гуманність
· справедливість
· норми благопристойності

Причому ці якості є об’єктом прагнен-
ня не одного лише лідера, а й усього наро-

ду: “Дао – це те, чому люди слідують; доб-
рочесність – те, чого люди добиваються; гу-
манність – те, чого люди прагнуть; спра-
ведливість – те, що люди вважають за пра-
вильне; норми благопристойності – те, що
люди здійснюють”15. Тобто в даному випад-
ку висувається вимога на володіння певним
набором якостей для маси, хоча це не оз-
начає народовладдя за ознакою володіння
певним набором чеснот. Чітка вико-
навська вертикаль, звичайно, повинна бути
збережена. Елементи цієї вертикалі: розпо-
рядження – накази – управління перебува-
ють під наглядом управителя. Поглянемо
на динаміку філософії влади згідно з
У-Цзином:

1. Розпорядження – “те, що виходить від
правителя і доходить до міністра”.

2. Накази – “те, що записано на бамбу-
кових дощечках і шовкових звитках”.

3. Управління – “те, що розпочато і
здійснено”16.

Відповідно, коли ця динаміка не працює
в одній з ланок, Дао (Шлях) не проникати-
ме в Піднебесну, велич правителя зазнає
шкоди. Правитель наділений великою
відповідальністю у двох сферах –
підтримці чеснот серед народу та у пиль-
нуванні за здоров’ям вертикалі влади.
Підтримка цих складових становить філо-
софію влади керівника у Піднебесній. Які
ж виникають перешкоди на шляху доско-
налого управління? Така проміжна ланка
між народом і правителем, як державна
бюрократія – “порочні міністри”, що так
шкодять величі керівника. Аби процес
здійснення влади був належним, правитель
повинен долучати до управління людей
достойних. “Залучити достойних за тися-
чу лі17 – шлях далекий; залучити недостой-
них – шлях зовсім близький. Тому про-
світлений правитель полишає близьких і
приймає далеких. Тому він і може завер-
шувати свої справи. Він поважає [достой-
них] людей, і підлеглі віддають йому всі
сили”18. Тож чеснотний правитель немож-
ливий як такий без створення навколо себе
кола моральної адміністрації. І він пови-
нен докладати всіх зусиль, аби підтриму-
вати Шлях-Дао в державі. Залежність чес-
нотного правителя і чеснотної адмініст-
рації очевидна. “Щоб залучити чистих і
непідкупних, він удосконалюється в дотри-
манні норм благопристойності. Щоб залу-
чити скромних і справедливих, він удоско-
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налюється в Дао. Тільки тоді вони будуть
залучені, і ім’я правителя буде збереже-
но”19. В контексті історичних перспектив
неповага до достойних міністрів матиме
важкі наслідки для майбутності – “якщо,
хто-небудь шкодить достойним міністрам,
біди поширяться на три покоління”20. Се-
редовище політичного лідера, його творен-
ня має стратегічне значення для держави.
Як бачимо, це середовище в оточенні ліде-
ра повинно бути абсолютно чеснотним для
підтримки існування держави на подальші
часи. Цікавим з цього приводу є ставлення
до клановості як до явища в державі. “Коли
відомі і могутні сім’ї беруть у свої руки
управління зобов’язаннями чиновників,
страхаюча сила держави послаблюється.
Коли влада над життям і смертю в руках
відомих і могутніх сімей, стратегічна міць
держави виснажена”21. У даному уривку
вартими уваги є два твердження.

1. Заволодіння відомими кланами ек-
зистенційною функцією управління
“життям і смертю” через перебирання
цього механізму з війни, адже “війна – це
велика справа для держави, це ґрунт життя
і смерті, шлях існування і загибелі”22.

2. Стратегічне планування у державно-
му управлінні панування відомих і могутніх
сімей розглядає як загрозу.

На нашу думку, це надзвичайно актуаль-
на ситуація для нових незалежних держав
пострадянського простору, де потреба збе-
реження державності і створення ідеології
(аналог підтримання Дао) зустрічає корозії
кланових впливів, нерозробленість владної
вертикалі зазнає подеколи нищівних ударів.

Таким чином, підсумовуючи наш
аналіз, приходимо до висновків, що про-
блема політичного лідера у Давньому Китаї
полягає в дотриманні певних владних ієрар-
хічних моделей, ритуалізації процесу управ-
ління (адже ритуально організоване суспіль-

ство, згідно Еймса, “допомогло б нам кра-
ще усвідомити по-філософськи невибагли-
ву, але практично значиму концепцію прав
людини”23, якій у стратегіях приділялась
особлива увага як екзистенційній потребі),
економічного розрахунку на державному
рівні. Лідер – функція як метафізична, так і
стратегічна. Роль політичного лідера мож-
лива у взаємозв’язку з оточенням, народом
через підтримку ідеології керівництва і роз-
виток шляхів поширення управлінських
рішень.

Китайська політична і стратегічна дум-
ка вирішила цілий ряд проблем, що стосу-
ються державотворення та підтримки ефек-
тивної життєздатності держави. Китайські
стратеги демонструють нам у термінах своїх
наук життєвий простір стратегічних рішень,
методику їх втілення. Стратегічні тексти
Давнього Китаю надають нам взірець подо-
лання внутрішніх суперечностей шляхом
підтримки певних гуманістичних ідеологій
та їх практичного застосування. Простір
мислення китайського стратега не статич-
ний, він – динамічно протяжний, спрямова-
ний на благо майбутніх поколінь. Тож інше
висновкове положення таке: необхідно глиб-
ше концентрувати увагу на проблемах су-
часного державного управління і гармоні-
зації суспільства, і для їх вирішення вико-
ристовувати традиційні моделі Давнього
Китаю, випробувані часом і життєздатніші
за часто штучні західноліберальні конструк-
ти, які через різні канали транслюються в
наш соціум без просування відповідного
цілісного ціннісного механізму їх функціо-
нування. Вважаємо, що китайська класич-
на модель лідерства пропонує цілісну етич-
ну модель управління, що містить різні тех-
ніки керування і може бути запропонована
як альтернатива для підсилення чи форму-
вання певних політичних управлінських
рішень в сучасній Україні.

1 М.Й. Конрад зазначає, що кожен із цих творів, згідно з китайською традицією,
повинен був виходити або від будь-якого китайського героя, або від тих, хто передає
його вчення. Отож, дослідник виводить “Лю тао” від Тай-гун Вана; також цей твір
приписують Люй Шанові, що був сподвижником чжоуського Вснь Вана (1231–1135) і У
Ванові (1122–1115). Про твір “Сима фа” говориться, що він належав полководцеві часів
цинського Цзин-гуна (547–490). З приводу датувань трактату “Сунь-дзи” зустрічаємо
багато різних поглядів. М.Й. Конрад відносить його до періоду уського Хо-люя
(514–495). Авторство приписується Сунь У. Цю усталену традиціоналістську точку зору
не поділяють деякі автори, зокрема розглядаються варіанти приналежності твору до
періоду “Воюючих Царств” (IV або ПІ ст. до н.е.), або до другої половини V століття.
Трактат “У-Цзи” належить полководцю, що жив за часів вейського Вень-хоу (408–387) і
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У-хоу (386–371). Трактат “Вей Ляо-Цзи” датується періодом вейського Хой-вана
(370–335). Авторство “Трьох стратегій Хуан Ши-Гуна” (Сань Люе) приписують Хуан
Ши-гуну (III ст. до н.е.); Вважається, що ”Питання ганського Тай-цзуна і відповіді Лі
Вей-гуна” (Лі Вей-гун веньдуй) – це запис розмов ганського імператора Тай-цзуна
(627–649) з полководцем Лі Вей-гуном (571–649)’.

2 бін цзя – ( бере початок з І ст.) школа воєнних мислителів. Розробляла теоретичні
тактичні і стратегічні моделі ведення війни і впровадженням їх у практику.

3 Сунь-цзи (розд.1, пер. за М.Й. Конрадом) / Конрад Н.И. Синология: Репринт с изд.
1977 г. – М.: Ладомир, 1995. – С. 26.

4 Представники школи військової думки (бін цзя)... поклали в основу свого вчення
концепцію Дао ....Згідно У-цзи, Дао є “те, завдяки чому відбувається звернення до основи
і повернення до початку”, те, що заспокоює і стає першим поміж чотирьох загальних
принципів успішної діяльності (інші – “обов’язок / справедливість”, “спланованість”,
“вимогливість”) і “чотирьох благодатей” (інші – “обов’язок  / справедливість”,
“благопристойність – етикет”, “гуманність”). – Китайская философия:
Энциклопедический словарь. – М.: Мысль, 1994. – С. 93.

 “Лю-тао”, гл. І, 3 Семь военных канонов Древнего Китая. – СПб.:Издательская группа
“Евразия”, 2001. – С. 63.

5 Конрад Н.И. Синология: Репринт с изд. 1977 г. – М.: Ладомир, 1995.– С. 46.
6 “У-цзи”, гл. І, 1 / Конрад Н.И. Синология:Репринт с изд.1977 г. – М.: Ладомир, 1995. –

С.  318.
7 “Лю-тао”, гл. І, 3 Семь военных канонов Древнего Китая. – СПб.: Издательская группа

“Евразия”, 2001. – С. 63.
8 “Вей Ляо-дзи”, гл.V / Семь военных канонов Древнего Китая. – СПб.: Издательская

группа “Евразия”, 2001. – С. 308.
9 Ральф Д. Соєр – сучасний сходознавець і військовий історик.
10 У-цин. Семь военных канонов Древнего Китая. – СПб.: Издательская группа

“Евразия”, 2001. – с. 49.
11 Искусство властвовать / Ли Гоу. План усиления армии. – М.: Белые альвы,

2001. – С. 85.
Лі Гоу (1009–1059) – конфуціанський учений-реформатор, розробляв теорію про

управління державою.
12 Шесть секретних учений Тай-гуна. Семь военных канонов Древнего Китая. – СПб.:

Издательская группа “Евразия”, 2001. – С. 81.
13 Искусство властвовать / Ли Гоу. План усиления армии. – М.: Белые альвы, 2001. –

С. 108.
14 Цікавим з історичного погляду с нагадування про покарання як елементу управління

у державі. Але пов’язане воно перш за все зі станом військовим. Згідно з легістським
філософом Шан Дном, нагороди – громадянські заходи, а покарання – військові. Себто,
якщо у державі переважають військові заходи, то вона будується як військовий табір
(В.А. Рубин Личность и власть в Древнем Китае. – С. 252).

15 У-Цзин. Три стратегии Хуанши-гуна. Семь военных канонов Древнего Китая. –
СПб.: Издательская группа “Евразия”, 2001. – С. 376

16 там само. – С. 377.
17 лі – міра довжини, що становить приблизно 580 м.
18 У-Цзин. Три стратегии Хуанши-гуна. Семь воєнных канонов Древнего Китая. –

СПб.: Издательская группа “Евразия”, 2001. – С. 377.
19 там само – С. 378.
20 там само – С. 379.
21 там само – С. 379.
22 Сунь-цзи (розд.1, пер. За М.Й. Конрадом) Сунь-дзи (розд.1, пер. за М.Й. Конрадом)  /

Конрад Н.И. Синология: Репринт с изд. 1977 г. – М.: Ладомир, 1995. – С. 26.
23 Роджер Т. Эймс. Методологические подходы к сравнительным исследованиям:

направления исследований китайской философии в Америке. Сравнительная
философия. – М., 2000. – С. 140
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У даній роботі проводиться аналіз об-
разів тварин, що вживаються в виразах-по-
рівняннях китайської і російської мов, по-
яснюються причини їх схожості або
розбіжностей, які (причини) можуть мати
випадковий характер або бути пов’язані з
культурними особливостями. Тим самим
розкриваються характерні особливості,
сформовані завдяки різним способам мис-
лення, історії, культурі й традиціям двох
народів.

§0. Неможливо уявити розвиток мови
без порівнянь. В мові будь-якого народу є
багатий запас порівнянь. Основне їх дже-
рело – культура кожного з народів. Звичай-
но, певна частина утворилася завдяки об-
міну культур або під впливом інших
факторів. Порівняння – це міст сили уяви.
Вирази-порівняння яскраво відображають
мудрість народу, його мрії і ідеали, крім
того об’єктивно відображають особливості
національної культури.

Культура Росії походить від культури
Київської Русі, що зазнала впливу системи
традиційних культур Давньої Греції та Дав-
нього Риму. А культура Китаю – це культу-
ра східної системи, що має більш ніж 5000-
літню історію самостійного розвитку.
Виходячи з цього, у виразах-порівняннях
китайської і російської мов не може не бути
розбіжностей. У даній роботі проводиться
порівняльне дослідження образів тварин,
що використовуються у виразах-порівнян-
нях китайської і російської мови (в тому
числі стилістичне вживання порівнянь і
переносне лексичне значення).

§1. Для позначення одного й того само-
го поняття, у виразах-порівняннях російсь-
кої і китайської мов часто вживаються об-
рази різних тварин. Як відомо,
вираз-порівняння може сформуватися
лише за наявності в двох предметах
спільної риси. Це – основа здатності пред-
метів і явищ створювати зв’язки порівнян-
ня (слово, яке порівнюється, і слово, за до-

помогою якого проводиться порівняння).
Але різні поради при виборі у двох пред-
метах спільної риси, можуть підходити з
різних точок зору: одні – з точки зору фор-
ми, інші – звертають увагу на колір, дех-
то – на якість, а деякі – на функції тощо.
Тому з’являється невідповідність виразів-
порівнянь у різних мовах. Причинами ви-
бору різних точок зору є: 1) фактор випад-
ковості; 2) культурний фактор.

§1.1. Вирази-порівняння, сформовані
за принципом випадковості, вже стали
стабільними і звичними в усному, письмо-
вому і в поетичному мовленні (що вира-
жається у сполучуваності слів) або приве-
ли до появи переносного значення слова
(виражається у переносному значенні слів),
а деякі навіть перетворились у стійкі вира-
зи, прислів’я, ідеали та ін. Тому звичайно
не можна заміняти ці образи тварин, що є
мовним матеріалом крім певних обставин
(наприклад, “введення нового і оригіналь-
ного” в стилістиці, “анаколуф”), які можна
вважати “особистими особливостями мов-
лення” (“ідіалект”).

У російській мові проводиться по-
рівняння з однією твариною, а в ки-
тайській – з іншою. Наприклад, у
російській мові “заячья лапка”
(Eriophorum), а в китайській – трава “ца-
пова борода”.

Російською “щетинник мышей”, а ки-
тайською – трава “собачий хвіст”. Російсь-
кою “горох бараний”, а китайською – го-
рох “дзьоб орла”). Російською
“собака-рыба”, а китайською – “річкова
свиня”. Російською мовою зморшки, що
з’являються навколо очей у зрілому віці,
називають “гусиные лапки”. А китайсь-
кою – зморшки, як хвіст риби. Російською
людину, що не має власної думки, безволь-
ну, називають “мокрая курица”, а китайсь-
кою – “жалюгідний черв’як”. Російською
мовою людину з довгою шиєю характери-
зують як “журавлиная шея”, а китайською –

ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
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“жираф”. Російською про людину, що вий-
шла з себе від люті, втратила розум, кажуть
“как угорелая кошка”. А китайською – “бо-
жевільний собака”. Російською про про-
дажного чиновника з іронією скажуть “ку-
росу” (Spilotes pullatus). А китайською –
“пацюк”.

Російською мовою людину улесливу, що
любить “подхалимствовать”, називають
“підлиза”, а китайською кажуть, що така
людина “хлопати зад коня”.

Російською велику на зріст, незграб-
ну людину називають “медведь”, а ки-
тайською – “дурний верблюд”.

Російською про мляву людину можна
сказати “как сонная муха”, а китайською –
“млява курка”.

Російською “пити великими ковтками”
буде “пить как рыба”, а китайською – “пити
як корова”.

Російською “липнут как мухи”, а ки-
тайською – “як мураха повзе на запах гнит-
тя”.

У російській мові для позначення “один
за одним” можна сказати “идти гуськом”,
а китайською – “риба слідом за рибою”.

Для позначення надзвичайної тиші ро-
сійською мовою можна сказати “так тихо,
что муха пролетит и то слышно”. Ки-
тайською кажуть “немає співів ні ворона,
ні горобця”.

Російською про людину, що всім завдає
шкоди, кажуть “паршивая овца все стадо
портит”. А китайською – “кінь, що псує
весь табун”.

У російській мові є прислів’я “требовать
от быка молока”. А китайською кажуть –
“гнати качку на жердину”.

Російському прислів’ю “пустить козу в
огород” відповідає китайське – “пустити
вовка у дім”. У російській мові є прислів’я
“Без пастуха – не стадо”, у китайській –
“змія без голови не може повзати”.

Російською для вираження “почати і не
довести до кінця” можна сказати “гора ро-
дила мышь”, а китайською – “голова тиг-
ра, а хвіст змії”.

§1.2. При описаній вище ситуації, коли
діє фактор випадковості, може бути, що в
одній мові одне й те саме поняття може
бути порівняне з образами кількох тварин.
Це зустрічається і в китайській і в
російській мовах.

У російській мові, щоб виразити “не
знаходити собі місця”, вживається “слов-

но муравьи, попавшие на горячую сково-
родку”, “бегать, как таракан на гарячей
плите”, “метаться, как угорелая кошка”
(вживаються образи трьох тварин: мура-
шок, таргана, кішки).

Російською мовою для вираження “роб-
лячи одну справу, досягти дві мети”, мож-
на вжити “одним выстрелом убить двух
зайцев”, “одной стрелой убить пару орлов”
(вживаються образи двох тварин).

Російською мовою кажуть “гусиная
кожа”, “покрыться мурашками”, щоб вира-
зити реакцію шкіри на холод або страх
(вживаються образи двох тварин).

У російській мові для вираження “ні те
ні се”, можна сказати “ни пава ни ворона”,
“ни рыба ни мясо” (використовуються об-
рази трьох тварин).

Російською мовою хитру людину мож-
на назвати “хитрая лиса”, “обезьяна под-
лая” (вживаються образи двох тварин).

Російською мовою для характеристики
дурня використовують вирази: “как гусы-
ня”, “как курица”, “как баран” (вживають-
ся образи трьох тварин).

У китайській мові російському виразу
“мал золотник да дорог” відповідає вираз
“подорожник і кінський гриб (у слові “по-
дорожник” 1-й ієрогліф – корова) можуть
вживатися як ліки” (вживаються образи
двох тварин – корови і коня).

Китайською мовою тяжке життя нази-
вають “життя корови і коня”, “життя соба-
ки і свині” (використовуються образи чо-
тирьох тварин).

Російською “броситься врассыпную”
відповідає китайський вираз “бігти, як вов-
ки і кабани”.

У китайській мові для опису “жадібно
накинутися на їжу” використовують вираз
“їсти, як вовк і тигр” (використовуються
образи двох тварин).

Китайською мовою про дрібниці кажуть
“дрібні, як органи курки і собаки” (вико-
ристовуються образи двох тварин).

У китайській мові дурну, нерозумну
людину можна назвати “дурна свиня”,
“дурний осел” (використовуються образи
двох тварин).

§1.3. Звичайно, фактор випадковості
може створити й таку ситуацію: в одній
мові для позначення якогось поняття вико-
ристовують вирази-порівняння з образами
тварин, а в іншій – для позначення цього ж
поняття використовуються інші образи або

Ген Ерлін



Східний світ №2  200338

зовсім відсутні відповідні вирази-порівнян-
ня (наприклад, знак “–” позначає
відсутність відповідника).

1) меланхолійна людина
рос. – “сыч”, кит. –
2) висока незграбна жінка
рос. “слониха”, кит. –
3) красуня (у віршах)
рос. “лебедка”, кит. – “лотос на воді”
4) людина, що не купує квитка (у транс-

порті чи театрі) (розмови)
рос. – “заяц” (ехать зайцем), кит. –
5) любий (звертання до чоловіка)
рос. – “голуб”, кит. –
6) жінка, що цілий день тільки наглядає

за дітьми (жартывливе)
рос. – “наседка”, кит. –
7) отшельник
рос. –  “глухарь”, кит. –
8) жінка з гарними манерами і спокій-

ною, повільною ходою
рос. “пава”, кит. – “квітка деревоподіб-

ного піона”
9) людина з поганим зором
рос. “слепая курица”, кит. –
10) дуже худа жінка
рос. – “драная кошка”, кит. –
11) людина, що напускає на себе вигляд

важливої персони
рос. – “ворона в павлиньих перьях”, кит. –
12) підкладне судно для хворих (мед.)

рос. – “утка”, кит. –
13) машина для перевезення в’язнів
рос. – “черный ворон”, кит. –
14) хутрова шапка з довгим пухнастим

хутром
рос. –  “шапка-дикобраз”, кит. –
15) планер з трикутними крилами
рос. – “человек-птица”, кит. –
16) гелікоптер:
рос. – “стальная стрекоза”, кит. –
17) нереальна або маловірогідна справа
рос. –  “журавль в небе”, кит. –
18) маленький айсберг (слово-професіо-

налізм)
рос. –  “щенок”, кит. –
19) лавина
рос. – “белый тигр”, кит. –
20) писклявий голос
рос. – “петушиный голос”, кит. –
21) м’який погляд
рос. – “голубиный взгляд”, кит. –
22) почервоніти від хвилювання чи знія-

ковіння

рос. –  “красный как рак”, кит. “червона
матерія”

23) (у когось) без причини поганий
настрій рос. –  “(какая) муха укусила (кого)”,
кит. –

24) сум, що примушує людину страж-
дати

рос. –  “червь тоски”, кит. –
25) байдужий характер
рос. –  “рыбья натура”, кит. –
26) відлюдькуватий (необщительный) та

похмурий вигляд
рос. – “смотреть медведем”, кит. –
27) бути у поганому настрої
рос. –  “сычом глядеть”, кит. –
28) похмурий вигляд, постійно нахму-

рені брови
рос. –  “смотреть быком”, кит.–
29) (при образі) надути губи
рос. –  “как мышь на крупу”, кит. – “як де-

рев’яний кілок для прив’язування віслюка”
30) ображатися,
рос. –  “как индюк”, кит. –
робити ведмежу послугу:
рос. – “оказывать медвежью услугу”, кит. –
поширювати плітки:
рос. – “пустить утку”, кит. –
вершина майстерності й досконалості
рос. – “блоху подковать”, кит. –
невірно розподіляти:
рос. – “слон в посудной лавке”, кит.–
взаємне покриття чиновників
Рос. – “Ворон Ворону глаз не выклюет”,

кит. –
завзятий честолюбець
Рос. –, кит. – “сич”.
Будильник з круглим циферблатом
рос. –, кит. “будильник як копито коня”.
Бамбуковий ведмідь (панда)
Рос. –, кит. “кішка – ведмідь”.
Сірувато-зелений (колір)
рос. –, кит. “синій як краб”.
світло-жовтий:
Рос. –, кит. “жовтий як рот гуся”.
Дуже виснажений вигляд
рос. –, кит. “вигляд як у горлиці, облич-

чя – як у лебедя”.
Ікло
Рос. –, кит. “тигровий зуб”.
Частина долоні між великим і вказівним

пальцями
Рос. –, кит. “паща тигра”.
Падає лапатий сніг
Рос. –, кит. “сніг падає як гусине перо”.
Лихварські проценти

Порівняльне дослідження образів тварин
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Рос. –, кит. “як осел по землі качається”.
Азалія м’яка (рослина)
Рос. –, кит. “баран ходить туди-сюди”.
Звивиста тропа
Рос. –, кит. “доріжка як кишка вівці”.
Вулиця
Рос. –, кит. “дорога, по якій ходить кінь”.
Піднялася страшна паніка:
Рос. –, кит. “кінь і людина звалилися на

землю”.
Відразу
Рос. –, кит. “на коні”.
Впасти долілиць
рос. –, кит. “впасти й лежати як кінь”.
Валом валити
Рос. –, кит. “увірватися юрбою як бджо-

линий рій”.
Плигати від радості
Рос. –, кит. “плигати як горобець”.
Сивий старий з молодим обличчям
Рос. –, кит. “старий з журавлиним во-

лоссям і обличчям дитини”.
Вагатися і не знати, що вирішити
Рос. –, кит. “як лис”.
Бути у постійній тривозі
Рос. –, кит. “кури і собаки кричать”.
Ховатися
Рос. –, кит. “як черепаха стискатися”.
Залишитися на бобах
Рос. –, кит. “І курка відлетіла і яйця роз-

билися”.
Шукати за дороговказом
Рос. –, кит. “шукати породистого коня

за малюнком”.
Краще бути першим у селі, ніж останнім

у місті
Рос. –, кит. “краще бути як дзьоб курки,

ніж як бичачий хвіст”.
Завзятою копіткою працею досягати ве-

ликої мети
Рос. –, кит. “мурашки гризуть кістку”.
Йти поверхово, не заглиблюватись у

суть:
Рос. –, кит. “як бабака по воді”.
Велика сміливість
Рос. –, кит. “бити мух на голові тигра”.
Займатися сторонніми справами
Рос. –, кит. “собака ловить мишу”.
Недоречно
Рос. –, кит. “губи віслюка не підходять

для рота коня”.
Кому складніше, той і має поспішати
Рос. –, кит. “незграбний птах має зліта-

ти першим”.
Залякати, щоб іншим не принадно було

рос. –, кит. “різати курку, щоб налякати
мавпу”.

§2. Вище розповідалося про вплив фак-
тора випадковості на вибір образу тварини
як матеріалу для створення виразів російсь-
кої та використання образу тварин може
мати пояснення з погляду культурологічної
науки.

Рівнозначні з точки зору зоології най-
менування тварин у різних мовах цілком
можливо у різних мовах матимуть різне, пе-
реносне значення, тому вони можуть вира-
жати й різні чи навіть протилежні відтінки
позитивного чи негативного значення.
Саме через неоднаковість культурного
фону, культурних традицій, звичаїв, харак-
терних для культури крилатих виразів, і
виникає нерівнозначність переносних зна-
чень.

§2.1. Ставлення до певних тварин обо-
в’язково буде відображене в лексиці. На-
приклад, для зображення сміливості за ки-
тайською національною традицією
використовують образ царя звірів тигра, а
лев є лише хижим звіром і йому не припи-
сують величі (першого лева було завезено
до Китаю з Ірану приблизно у 70-ті роки
І ст. н.е.. Китайське слово “лев” є запози-
ченням з іранської мови. Тому в китайській
мові дуже багато виразів, де образ тигра
використовується для прославляння героя.
Наприклад: хоробрий герой / дослівно “ге-
рой з хоробрістю тигра”; атлетична стату-
ра / дослівно “спина тигра і талія ведме-
дя”; хоробрий воїн / досл. “полководець як
тигр”; войовнича постава / досл. “постава
тигра”; штаб командування / досл. “намет
тигра”; хоробрий син вищого командного
складу / досл. “тигр з сім’ї вищого коман-
дного складу”.

У китайській мові значення “сміливо
кинутися в небезпечне місце” може вира-
жатися висловами “виривати зуб із пащі
тигра”; “увійти у логово тигра”; “чіпати зад
тигра”; “бити мух на голові тигра”. У Китаї
є відомий всім літературний герой, – У Сон
(див. роман кінця епохи Юань – початку
епохи Мін “Річкові заводі”), якого вважа-
ють героєм світу добра. Те, що він руками
вбив тигра, вважається великим подвигом.

А для росіян, так само як і для англійців
та американців, царем звірів є лев. У
російській мові переносним значення сло-
ва “лев” є “сміливий чоловік”, а “львица” –
“смілива жінка”, “львиная доля” –
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“найбільша і найкраща частина”. Це є
спільним і для англійської мови, бо має
своїм витоком Біблію. Англійський вираз
“beard the lion” виходить з “Bible” 1 Samuel”
(“Записки Самуеля”), “The came a lion |
caught him by his beard, and smote him, and
slew him. Видатний англійський поет
Шеллі у своїх віршах порівнював англійсь-
кий народ зі “сплячим левом”: “Rise, line
lions avter Slumber”.

З давніх давен віл є головною сільсько-
господарською твариною китайців. Протя-
гом багатовікового контакту з волами ки-
тайці зробили висновок, що це тварина
серйозна, добра, проста, працьовита, не
боїться ні роботи ні докорів. Тому віл по-
сідає важливе місце у традиційній ки-
тайській культурі і має на неї значний
вплив. У китайській мові є дуже багато ви-
разів, де в переносному значенні викорис-
товується образ вола. Наприклад, дослів-
но: “тримати вола за вухо” / займати
домінуюче положення; досл.: “молодий віл
не боїться тигра” / відвага – справа моло-
дих; “вести вола на прив’язі” / робити з
кимось, що заманеться; “старий віл” / лю-
дина, що довго, чесно і наполегливо пра-
цює; “старий віл (тягне) поламаний віз” /
робити щось дуже повільно; “корова обли-
зує теля” / дуже любити і давати волю
дітям; “сила вола” / велика фізична сила;
“залізти у кінчик рога вола” / зайти у глу-
хий кут; “шкіра вола” / похвальба; “повіси-
ти книгу на ріг вола” / працелюбний і до-
питливий; “верстат як голова вола” /
поперечно-стругальний верстат. Більшість
виразів китайської мови, де використо-
вується переносне значення, мають пози-
тивне значення. Як у давнину, так і в
нинішній час багато китайських літера-
торів, політиків люблять порівнювати себе
з волом. У російській мові дуже важко
відшукати відповідники порівнянням, де
образ вола наділений особливим культур-
ним змістом.

Журавля в Китаї прийнято називати
“священним, небесним”, він є символом
довгожительства, гарного смаку, шляхет-
ності. У китайській мові є, зокрема, такі
вирази: “жити довго, як черепаха і жура-
вель”; досл.: “журавель у табуні курей” /
бути кращим за інших; досл.: “волосся як
перо журавля, колір обличчя як у дитини” /
сивий старий з молодим обличчям; “вільно
як хмари і дикі журавлі” тощо. А для росі-

ян журавель є просто водоплаваючим пта-
хом з довгою шиєю і ногами (у російській
мові довгу шию називають “журавлиная
шея”, а довгі ноги – “журавлиные ноги”).

Оскільки ластівки часто в’ють гнізда під
дахом будівель чи в самих будівлях і жи-
вуть у добрих стосунках з людьми, то ки-
тайці вважають її “птахом щастя”, вона є
символом спокою, щастя, дружби й радості.
Китайці мають до неї особливі почуття. У
китайській мові є слово, пряме значення
якого – “щебечуть дві ластівки”, а перенос-
не – “зичити щастя молодому подружжю”.
Вираз, який дослівно перекладається: “ла-
стівки і горобці в’ють гнізда під дахом”,
насправді має значення “живучи у спокій-
ному стані, втратити обачливість”. Хоча
росіяни також добре ставляться до ласті-
вок, вони більше звертають увагу на те, що
вона слабка й мала, вишукана, тому в
російській мові вживається у значенні
“люба” (дорогая), використовується у звер-
танні до жінки чи дитини, наприклад “моя
ласточка”.

За традиційною культурою і мораллю
Китаю, шлюбні стосунки є дуже важливи-
ми. Стосунки подружжя мають бути лагід-
ними, чоловік і дружина мають бути одно-
стайними і згуртованими. Оскільки самець
і самка мандаринової качки постійно разом,
то в Китаї з ними порівнюють щасливе і
любляче подружжя. Щодо росіян, то для
них це звичайний птах, навіть не дуже кра-
сивий (російською мовою називається
“мандаринская утка”).

Собака у китайській мові завжди є об-
разом підлості, низькості, бруду, майже завж-
ди без винятків. Наприклад: досл. “військо-
вий радник з головою собаки” /
горе-порадник, поганий порадник; досл.:
“собачі лапи” / приспішник, прислужник,
прихвостень; досл.: “собака якого женуть
і на стіну заскочить” / коли обставини при-
мусять – підеш на все; досл.: “зграя мне і
собак” / всілякий набрід; досл.: “бездомний
собака” / безпритульний, неприкаяний;
досл.: “віддаватися музиці, жінкам, собаці
і коню” / віддаватися тілесним утіхам;
досл.: “собака кусає собаку” / внутрішні
суперечки; перен.: “пронирливий”; досл.:
“собача їжа” / молода людина, яка нічим не
займається; “красти як миша і собака”
тощо.

У російській же мові не зовсім так: образ
собаки може не мати негативного забарвлен-
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ня, а може навіть набувати позитивного пе-
реносного значення. Наприклад: “собаку
съесть в чем” / мати великий досвід; “Вот где
собака зарыта!” / Ось у чому річ!; “каждая
собака” / кожна людина; “устать, как собака” /
приказка “дуже втомитися”; “собачий го-
лод” / сильний голод; “собачий холод” / дуже
холодно; “собачий нюх (у кого на что)” / при-
слів’я “бути дуже чутливим до чогось”; “на-
жать собачку” / розмовне “нажати на курок,
вистрілити”).

У давньому Китаї черепаха була симво-
лом довголіття і щастя, але в наш час, особ-
ливо в розмовній мові, черепахою назива-
ють чоловіка, у дружини якого є коханець
(перенос значення пов’язаний з тим, що
чоловічий статевий орган схожий на голо-
ву черепахи, а черепаха часто ховає голову
під панцир), тому це слово має яскраво ви-
ражений негативний відтінок. У російській
мові образ черепахи не має позитивного чи
негативного забарвлення, а чоловіка, дру-
жина якого має коханця, називають “рого-
носец”, тобто відбувається перенос значен-
ня з оленя, який має роги (перенесення
значення пов’язане з тим, що роги оленя
мають багато гілок, що символізує
різнобічність зв’язків).

У російській культурі образ ведмедя,
незважаючи на його незграбний вигляд, є
улюбленим. Ведмідь є символом сили і доб-
роти. Це є національним почуттям. Саме
через це талісманом олімпіади 1980 р. у
Москві був ведмедик (“олимпийский миш-
ка”). І дорослі і діти люблять ведмежат,
іграшкових ведмедів. Слово “медвежонок”
може позначати молоду людину з дитячи-
ми рисами характеру. Від слова “медведь”
походять багато зменшувально лагідних
слів, що використовуються в розмовній
мові, прислів’ях і приказках, народних
піснях: “медведик, медведко, медвежоно-
чек, медведушка, медвежатушка”. А в ки-
тайській мові немає таких форм. Ведмідь
є тут лише незграбною, дуже сильною і не-
безпечною твариною.

Росіяни люблять сову, вважають її ро-
зумним птахом, цим словом у російській
мові можуть назвати розумну людину
(“мудрая сова”). А в Китаї сова, що веде
нічний спосіб життя, є “передвісником
біди” – хто побачить її, в того трапиться
лихо. Дослівно: китайське слово “сова” оз-
начає “орел з головою кішки”, у про-
сторіччі – “нічна дика кішка”.

Майже в усьому світі вовк вважається
злою хижою твариною, незважаючи на те,
що в американській книзі “Невірне розумін-
ня людьми тварин” написано, що вовк
зовсім не такий жорстокий і підступний,
як вважають. У китайській мові немає жод-
ного виразу, де вживався образ вовка, що
(вираз) мав би позитивне значення. Але у
російській мові не зовсім так, наприклад:
досвідченого моряка називають “морской
волк”, людину, що прожила складне жит-
тя – “старый волк”. Людину, що має бага-
тий досвід у чомусь називають “травленый
волк (в чем)”. У прислів’ї  “волка ноги кор-
мят” теж немає негативного забарвлення.

Росіяни вважають курку нерозумним
птахом, тому кажуть “тупой, как курица”.
Людину, що не має сили волі, називають
“мокрая курица”. Є лайливе слово “кури-
цын сын”. Але в китайців немає поганого
ставлення до курки і подібних виразів. Зви-
чайно, в китайській мові задиркувату лю-
дину називають півнем, є також вираз
досл.: “як півень, що потерпів поразку у
бійці” / бути сумним через поразку, але він
походить від звичаю півнячих боїв, які були
популярною азартною грою в епоху Тан.

§2.2. Крилаті вирази – це культурні
відображення в мові. Оскільки у своєму
ставленні більшість крилатих виразів пе-
режили тривалий історичний процес – про-
цес набуття якості “загальноприйнятості”,
тому образи тварин у крилатих фразах та-
кож мають стабільне значення.

§2.2.1. Вирази, що виходять з давніх
міфів та тотемів:

Дракон – це тварина китайських легенд
(міфів). Форма його тіла: тулуб змії, голо-
ва свині, паща коня, вуха вола, роги оленя,
вуса барана, риб’яча луска, нігті орла, пта-
шиний хвіст, – насправді є поєднанням то-
темів багатьох народів і народностей. Дра-
кон є символом традиційної китайської
великої сім’ї, китайці називають себе “на-
щадками дракона”. Дракон у китайській
культурі є символом щастя, заможності,
розквіту, влади імператора (зараз не має
значення “влада імператора”). Образ дра-
кона протягом тривалого часу мав значний
вплив на мислення, культуру і матеріальне
життя китайців, через це в китайській мові
з’явилося багато виразів, де слово “дракон”
вживається у переносному значенні. На-
приклад: досл. “дракон літає, фепіш
танцює” / розмашистий почерк, досл. “дра-
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кон звивається, тигр звертається” / важко-
доступне місце, фортеця; “дракон народив
9 синів” / брати, хоч і рідні, але різні;
“лігвище тигра і дракона” / дуже небезпеч-
не місце; досл. “дракони і тигри б’ються
між собою” / жорстока бійка рівносильних
суперників; “стая драконів без вожака” /
“без пастуха вівці – не отара”; досл.: “мо-
зок дракона” / камдон, боржол (від назви
о. Боржо); “рак-дракон” / лангуст; досл.:
“дракон серед людей” / знавець, “запах як
слина дракона” / сіра амбра; “трава як зуби
дракона” / лопух волосистий; “голова дра-
кона” / кран (водопровідний); “квіти як го-
лова дракона” / лев’яча паща – Antirrhinum
“дракон і свиня” / як небо і земля за своїми
здібностями; “цілий дракон” / довгий ряд,
черга; “вітер, що завертає дракона” / смерч.
А от у думах росіян, у російських міфах і
казках дракон не тільки на вигляд
відрізняється від існуючого в уявленнях
китайців: це тварина у формі змії, що має
два крила, з рота випускає вогонь і поїдає
людей. Переносне значення, якого набуває
образ дракона в російській мові теж
відрізняється (дракон є символом люті,
жорстокості), і має переносне значення
“жорстока людина”.

Російською мовою останній шедевр
письменника чи митця називають “лебеди-
ная песня”. Це тому, що за давньою леген-
дою лебеді співають лише один раз у житті
(перед смертю) – довгу пісню. У Китаї
немає цієї легенди, тому в китайській мові
немає подібного виразу. Китайці вважають
лебедя просто красивим водоплаваючим
птахом.

§2.2.2. Вирази, що походять з притч
(байок), народних казок, легенд:

Китайський вираз “лис грізний тому, що
з ним тигр – цар звірів” (безчинствувати,
прикриваючись ім’ям сильних світу цього)
походить з давньої притчі.

Китайський вираз “коли Богомол кинув-
ся на цикаду, його підстеріг чиж” / бачити
лише здобич і не бачити небезпеки також
походить з давньої притчі.

Російське прислів’я “змею на груди ото-
греть” походить з притчі.

Російське слово “гидра” має перенос-
не значення “злі сили” і походить з дав-
ньогрецьких міфів.

Китайське слово “Місяць” (луна) / досл.
“недоритовий заєць”) походить з народної
казки, в якій говориться, що на Місяці живе

білий священний заєць, який робить ліки.
Тому Місяць називають “недоритовий
заєць”.

Значення російського виразу “Лиса-
Патрикеевна” – хитра людина, походить з
російських народних казок.

§2.2.3. Вирази, що походять з історич-
них оповідей та фактів:

Китайський вираз “називати оленя ко-
нем” / називати біле чорним походить з ре-
альних історичних подій часів династії
Цінь. Китайський вираз “домалювати дра-
конові очі” / нанести завершальний штрих
походить з історичного оповідання часів
династії Східна Цзінь.

Російський вираз “кінь Олега”, що в пе-
реносному значенні означає “друг до кінця
життя”, походить з історичного оповідан-
ня.

§2.2.4. Вирази, що походять з поезії,
літературних творів.

Китайський вираз досл. “старий кінь
лежить на яслах” / хоча старий, але спов-
нений високих прагнень походить з давньої
поезії. Китайський вираз досл. “дві пташ-
ки крило до крила” вживається у перенос-
ному значенні “щасливе подружжя” і теж
походить з давньої поезії.

Китайський вираз (досл. “дитина – віл”)
має переносне значення “людина, що всі
свої сили віддає праці заради народу. Ви-
раз походить із твору сучасного письмен-
ника Лу Сіня.

Китайське прислів’я “ще не відаю, хто
вб’є оленя” / ще невідомо, хто переможе
походить з давніх прозових оповідань.

Російський вираз “Буриданов осел” має
переносне значення “дуже безхарактерна і
нерішуча людина” і походить з творів Бури-
дана.

Російський вираз “Башня из слоновой
кости” походить із творів французьких
письменників.

§2.2.5. Вирази, що походять з релігій-
них пам’яток та творів релігійної літера-
тури:

Китайський вираз “Чжуанчжоу бачив
уві сні метелика” вживається для пояснен-
ня релятивістичної гносеології Чжуанцзи
(Чжуанчжоу). Походить з пам’яток даосиз-
му.

Китайський вираз досл. “могутній орел
пролетить п’ять тисяч кілометрів” / мати
великі перспективи також походить з
пам’яток даосизму.

Порівняльне дослідження образів тварин
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Китайське прислів’я досл. “змішалися
риби і дракони” / різні люди трапляються –
і добрі і погані походить з буддійської кни-
ги “бяньвень” (давньокитайські оповіді у
напіврозповідному напівпісенному стилі).

Російське слово “левиофан” – це вели-
чезний звір, описаний у Біблії. Зараз вико-
ристовується у переносному значенні “ве-
летень, гігант”.

Російською мовою хитру людину мож-
на назвати “хитрая змея”. Це порівняння
походить теж із Біблії: Now the snake was
the most cunning animal that the Lord God
had made.

Російська приказка “волк в овечьей шку-
ре”, що має значення “коварний, лицемір-
ний”, також походить з релігійних опові-
дань.

§3. Звичайно, існують і випадки співпа-
дання чи подібності образів тварин у вира-
зах-порівняннях мов різних народів. Це
відображає наявність певної спільності у
способах мислення різних народів, а також
є результатом обміну культур та їх взаємов-
пливу.

§3.1. Деякі спеціальні терміни російсь-
кої і китайської мов мають у своїй основі
одні й ті ж самі образи тварин. У таких ви-
падках підставою для переносу значення,
як правило, є подібність за формою, зокре-
ма, зовнішністю, станом, характером, ко-
льором. Наприклад: “заячья губа” (мед.);
півнячий гребінь – “петушиный гребешок”
(рослина); хвіст ластівки – “ласточкин
хвост” (буд., мех.); коняча ступня – “лоша-
диная стопа” (мед.).

§3.2. Але варто сказати, що найчислен-
нішими і найуживанішими в мові є по-
рівняння, де тварина називається “предме-
том, з яким порівнюють”, і тоді основне
значення слова (тобто назва тварини) не
змінюється. У російській і китайській мо-
вах для образного опису одного й того ж
поняття часто використовують образи од-
накових тварин. Наприклад:

впертися як бик, гризуться як собаки,
здоровий як бик, йти як черепаха, некра-
сивий як жаба, обличчя довге як у коня
впертися як осел, невіддільні як риба і вода,
хитрий як лис, впертий як осел, незграб-
ний як ведмідь.

§3.3. Через часте вживання деяких слів,
що означають назви тварин, у метафорич-
них виразах, іноді самі ці слова (назви тва-
рин) чи похідні від них прикметники набу-

вають переносного значення. Цікаво, що
часто ці переносні значення абсолютно од-
накові в російській і китайській мовах. Це
означає, що хід думок при створенні ново-
го (переносного) значення слова відбував-
ся однаково. Наприклад:

вівця – тиха і слухняна людина,
змія – підступна, віроломна людина,
в’юн – людина, що вміє викручуватись,
щур – дрібний чиновник (презирливе),
комашка – мізерна людина, нікчемна

людина, пусте місце,
лис – хитра людина,
собака (собачий син, собача душа) –

лайливі слова,
шакал (Canis anreus) – жадібна і жорсто-

ка людина,
папуга – людина, що сама не думає, а

лише повторює слова інших,
виповзиш – (у суспільстві) плазун, міль
баран – вожак – керівник,
риб’ячі очі – тупий, застиглий вираз

очей.
§3.4. Деякі слова російської і китайсь-

кої мови, що вживаються в переносному
значенні, є запозиченнями, причому запо-
зиченнями з однієї мови. Це одна з ситу-
ацій, коли створюється порівняння з однією
і тією ж твариною, або й однакова структу-
ра. Наприклад, наступні слова з перенос-
ним значенням запозичені з європейських
мов:

коняча сила (потужність),
змія ( змієподібні коливання курсу ва-

лют),
голуб (політ. – помірковане крило),
ястребист (політ. радикальне крило),
крокодилячі сльози,
наступні вирази походять з біблії, Ста-

рого заповіту (Bible, The books of the old
testament),

козел отпущения
страусовый приём
§3.5. Що ж стосується китайських і ро-

сійських прислів’їв та приказок, то в них
дуже рідко але зустрічаються випадки ви-
користання однакових образів тварин або
однакового способу вираження. Наприк-
лад:

– “собака нахальничает, потому что у
нее хозяин с положением”,

– “кошки скребут на серце”.
Причина в тому, що прислів’я і приказ-

ки – це частина лексики, що дуже лаконіч-
но відображає досвід народу і має глибо-

Ген Ерлін
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кий філософський зміст, а також найкра-
ще втілює, підкреслює колорит національ-
ної культури.

Відмінності між культурами різних на-
родів світу призвели до того, що в різних
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мовах структура виразів, де використову-
ються образи тварин, дуже складна і різно-
манітна. Ми сподіваємося ще більше заг-
либитися у цей мовний лабіринт і вивчити
докладніше це питання.

Порівняльне дослідження образів тварин











Східний світ №2  2003 49

Протягом тривалого часу Японія збері-
гала за собою статус головної економічної
держави Азійсько-тихоокеанського регіо-
ну. Сьогодні з її позицій регіонального ліде-
ра все більше витісняє Китай, чия сукупна
могутність зростає швидкими темпами.

Вступ КНР до ВТО – це важлива подія
в житті країни, яка, зрозуміло, матиме знач-
ний вплив і на розвиток світової економі-
ки. Це означає, що країна з населенням
1 млрд. 300 млн. чол. продовжує процес
індустріалізації та модернізації в умовах
розподілу праці, співробітництва та конку-
ренції в глобальному масштабі [Ли Теин
2002, 66]. Стрімко збільшуючи свою при-
сутність на світових ринках, Китай стає
дуже перспективним партнером та надто
небезпечним конкурентом. Китайські ком-
панії швидко долають технологічне відста-
вання та активно інвестують за кордон.
За обсягом інвестицій у виробничі компанії
Малайзії Китай вже випереджає Японію.
Аналітики говорять, що невдовзі настане
той день, коли японські компанії стануть
об’єктом поглинання китайськими компа-
ніями.

Вступ Китаю до ВТО має велике зна-
чення й для його сусідів по регіону – країн
Східної та Південно-Східної Азії. Для
більшості з них Китай, що має місткий
внутрішній ринок, є провідним взаємови-
гідним торговельним та інвестиційним
партнером: першим торговельним партне-
ром Гонконгу, другим – для Японії,
третім – для Тайваню та Республіки Ко-
рея, четвертим – для АСЕАН [Потапов,
Салицкий 2002, 114].

Останнім часом діалог КНР–АСЕАН
привертає особливу увагу аналітиків зав-
дяки перспективному регіональному про-
екту створення зони вільної торгівлі.
Обидві сторони мають великі інвес-
тиційні та комерційні можливості, обидві
зацікавлені в інтеграції. Для Китаю це
можливість зміцнення своїх позицій на
півдні,  усунення зайвих перепон у
торгівлі з АСЕАН. Для АСЕАН створен-
ня зони вільної торгівлі зможе пом’якши-
ти наслідки вступу КНР до ВТО та дасть

можливість зблизитися з могутнім сусі-
дом.

Дане дослідження – це спроба сформу-
лювати причини створення зони, спрогно-
зувати подальший перебіг подій та аргу-
ментувати вигідність даного проекту для
обох сторін.

ХРОНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ

ВІДНОСИН КНР–АСЕАН
Виходячи з географічної наближеності та

наявності культурних зв’язків, АСЕАН та
Китай знайшли один в одному місткі ринки
збуту для свого експорту. Експорт АСЕАН
до Китаю досягнув 8,78 млрд. дол. США в
1996 р., збільшившись на 102,5% з 1993 р.
Китайський експорт до країн АСЕАН досяг-
нув 7,09 млрд. дол. США в 1996 р.,
збільшившись на 14,4% з 1995 р. В 2001 році
двосторонній товарообіг досягнув 41,6
млрд. дол. США. Велика кількість інвес-
торів АСЕАН відкрили спільні підприєм-
ства з китайськими компаніями в різних сек-
торах економіки: від ринку нерухомості до
птахогосподарств. Значно зростала при-
сутність китайських інвесторів на ринках
Сінгапура та Індонезії. Взагалі з 1993-го по
2000 рік експорт країн АСЕАН до Китаю
зріс у 2,7 рази. Динаміка зростання експор-
ту представлена графіком, що в додатку
[ASEAN Trade Data].

З січня по серпень 2002 р. загальний
обсяг товарообігу між Китаєм та АСЕАН
досягнув 33,292 млрд. дол. США,
збільшившись на 24,4% порівняно з відпо-
відним періодом 2001 року. А саме: екс-
порт з Китаю в АСЕАН становив 14,584
млрд. дол. США (зростання на 25,7%),
імпорт з АСЕАН до Китаю – 18,708 млрд.
дол. США (зростання на 23,4%).

Вагомим механізмом розвитку взаємо-
відносин став Спільний Комітет по еконо-
мічному та торговельному співробітницт-
ву, а пізніше й Бізнес Рада КНР–АСЕАН,
основним завданням яких є розширення
торговельних та інвестиційних можливос-
тей КНР та АСЕАН.

Форум по співробітництву та дослід-
женню “АСЕАН – басейн ріки Меконг” на

ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ КНР

З КРАЇНАМИ АСЕАН

В.Ю. Голод
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рівні міністрів, заснований в 1996 р. Ки-
таєм та АСЕАН, також перетворився у важ-
ливий механізм економічного співробіт-
ництва в регіоні. У жовтні 2001 р. в
Таїланді відбулася третя нарада цього Фо-
руму. Учасники зустрічі затвердили будів-
ництво паназійської залізничної дороги
Куньмін–Сінгапур. Це один з найважливі-
ших проектів освоєння басейну Меконгу.
Він об’єднуватиме Китай, В’єтнам, Лаос,
Таїланд, Камбоджу, Малайзію та Сінгапур.
У результаті сформується важливий еконо-
мічний коридор з півдня на північ. Крім
того, в червні 2001 р. відкрилася комерц-
ійна навігація на річці Ланьсанцзян–Ме-
конг, що пов’язала Китай з Лаосом, М’ян-
мою та Таїландом. Це важливий результат
субзонального економічного співробіт-
ництва в басейні Меконг [Синьхуа, 2001].

Зараз Китай є четвертим торгівельним
партнером АСЕАН. АСЕАН – п’ятий за роз-
міром торгівельний партнер Китаю після
Японії, США, ЄС та Гонконгу. Протягом
останніх десяти років спостерігається тен-
денція зростання товарообігу між обома
сторонами. Згідно прогнозів спеціалістів,
створення зони значно полегшить умови
перебігу двосторонніх ділових відносин та
дозволить збільшити обсяги торгівлі між
зацікавленими країнами мінімум на 50%.

ІНВЕСТИЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ
ДЛЯ ОБОХ СТОРІН

На кінець 2001 року в Китаї було зареє-
стровано в загальній кількості 17 972 про-
екти з інвестиціями АСЕАН на договірну
суму 53,5 млрд. дол. США. На долю АСЕАН
припадає 7,2 відсотки від загального обся-
гу інвестицій в КНР.

Дана таблиця демонструє інвестиційні по-
токи Китаю до країн АСЕАН за 2000–2001 р.
в розрізі країн [ASEAN Statistical Yearbook].

Рік 2000 2001

Країна Обсяг

у тис. дол. США

Обсяг

у тис. дол. США

Камбоджа 4,300.0 4,280.0

Індонезія 153,900.0 54,800.0

Лаос 4,350.7 6,361.1

Малайзія 379,000.0 2,967,300.0

М’янма 28,980.0 3,250.0

Філіпіни 26,800.0 70,200.0

Таїланд 387,000.0 8,690 000.0

В’єтнам 18,380.0 –

Щоб продемонструвати незначну при-
сутність китайського капіталу в країнах
АСЕАН, далі наводиться результат аналізу

обсягів інвестицій в регіон [ASEAN
Statistical Yearbook].

В економіці Камбоджі переважають тай-
ваньські інвестиції (35,660.0 дол. США в
2001 році). За обсягом інвестицій КНР по-
сідають четверте місце в 2001 р. і третє
місце (227,228 400 дол. США) за період
1994–2000 рр. після Малайзії та Тайваню.

В Індонезії було зареєстровано 43 інве-
стиційні проекти КНР у 2000 р. і 33 – в
2001-му р. Китай за обсягом інвестицій по-
сідав у цій країні лише 11 позицію в 2001 р.
Основні потоки інвестицій направлені в
хімічну та фармацевтичну промисловість.

У Лаосі обсяг прямих інвестицій у 2001
р. становив 1 154 млн. дол. США. Частка
Китаю – лише 0,5%.

Значна частка інвестицій КНР у Малай-
зію. В 2001 р. із загальної суми 18,343.2
млн. дол. США, є частка КНР, в тому числі
Гонконгу, становила 16,2% (2,967.3 млн.
дол. США). Основний потік прямих інвес-
тицій в цій країні спрямований в електрон-
ну промисловість.

У 2001 році був зареєстрований лише
один інвестиційний проект КНР у М’янмі
на суму в 3,25 млн. доларів.

Основними інвесторами в економіку
Філіпін у 2001 р. були Сінгапур (9,407.7
млн.дол.) та США (2,858.3 млн. дол.). Ки-
тай посідав лише 10-ту позицію.

Щодо економіки Сінгапуру, то КНР не
входить у десятку найбільших прямих
інвесторів. В цій країні протягом бага-
тьох років лідером за обсягом інвестицій
є США. У період 1988–2001 рр. сума аме-
риканських інвестицій становила 32,339.2
млн. дол. США.

У Таїланді переважають японські інве-
стиції (82,369 млн. дол. у 2001 р.). Обсяг
інвестицій Китаю в цьому ж році – 8,690
млн. дол. США. Основні об’єкти інвесту-
вання – хімічна та паперова промисловість.

У В’єтнамі основним об’єктом інвес-
тицій в останні роки є важка промисловість.
КНР була 14-им за обсягом інвестором у
2000 р., а в наступному році навіть не
ввійшла до списку 15-ти крупних інвесторів.

Таким чином, присутність китайських
інвесторів у країнах АСЕАН не можна на-
звати значною. Безумовно, певну роль
відіграла азійська фінансова криза. Однак
ряд економічних та політичних реформ доз-
волив здолати негативні тенденції та про-
демонструвати певні успіхи у справі фінан-
сового оздоровлення, економічного
зростання та залучення іноземних інвес-
тицій. Тенденція зростання капіталовкла-
день КНР в економіку регіону спостерігаєть-

Економічна інтеграція та взаємодія національної економіки КНР з країнами АСЕАН
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ся в Малайзії, Філіпінах та Таїланді (див.
табл.). Країни АСЕАН сподіваються, що
створення зони вільної торгівлі не лише збе-
реже цю тенденцію в трьох країнах, а й по-
шириться на весь регіон.

СТВОРЕННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ
ТОРГІВЛІ  КНР–АСЕАН

З кінця 2001 р. найважливішою те-
мою для обговорення на зустрічах КНР–
АСЕАН стало створення зони вільної
торгівлі.

Ідея створення такої зони була висунута у
листопаді 2001 р. П’ять країн Південно-
Східної Азії досягли домовленості щодо ство-
рення в регіоні найбільшої у світі зони вільної
торгівлі. Вона почне діяти через 10 років та
охопить країни із загальною кількістю насе-
лення 1,7 млрд. – Китай, Індонезію, Філіппіни,
Таїланд, Малайзію та Бруней. Сукупний ВВП
країн-учасниць оцінюється в 2 трлн. доларів
США. Передбачається, що з часом до угоди
приєднаються й інші країни АСЕАН, а в пер-
спективі, можливо, і Японія з Південною Ко-
реєю.

Умови, на яких буде створена зона
вільної торгівлі, торкнуться преференцій-
них митних тарифів для найменш розви-
нутих країн регіону, розвитку транспорту,
спільного контролю за фармацевтичним
ринком. До речі, Китай вже запропонував
5 млн. доларів США допомоги Лаосу,
М’янмі та Таїланду – на розвиток річково-
го транспорту в басейні річки Меконг.

4 листопада 2002 р. у Камбоджі відбув-
ся 8-й Самміт “АСЕАН + 3” (шість країн
АСЕАН, Китай, Японія та Південна Корея)
та Самміт “АСЕАН–КНР”. Важливим
підсумком зустрічі є підписання рамково-
го договору про економічне співробіт-
ництво країн АСЕАН і КНР, який вважати-
меться основою створення зони вільної
торгівлі до 2010 р. для членів АСЕАН, що
ввійшли до асоціації раніше, та до 2015
року – для нових членів АСЕАН.

Також протягом Самміту була підписана
Декларація про поводження сторін у Півден-
но-Китайському морі, що стосується діяль-
ності, спрямованої на побудову довірчих
відносин між АСЕАН і КНР. На додаток сто-
рони прийняли Спільну декларацію про
співробітництво в напрямі нетрадиційних
засобів безпеки, що зобов’язало міністрів
розробити механізм співробітництва.

Китай висловив зацікавленість щодо
приєднання до Договору про дружбу та
співробітництво в Південно-Східному ре-
гіоні та заявив про готовність працювати
з АСЕАН в напрямі якнайшвидшого всту-

пу в зону без’ядерної зброї Південно-
Східного регіону [Press Statement..., 2002].

ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ
ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ

Вступ КНР до ВТО припав на кінець
2001 р. Саме з цією подією пов’язують
створення зони вільної торгівлі: країни
Південно-Східного регіону, побоюючись
значних змін у перерозподілі товарних та
інвестиційних потоків у регіоні, потребу-
ють захисту своїх позицій.

Починаючи з 1999 р. спеціалізовані ви-
дання публікували результати соціологіч-
них опитувань у регіоні на предмет вступу
КНР до ВТО. В середньому 30% опитаних
респондентів Філіппін, Таїланду та Індо-
незії вважали, що вступ до ВТО завдасть
шкоди їхнім країнам.

Такий песимізм можна легко пояснити.
Через зниження імпортних тарифів КНР
загострилась потоварна конкуренція за
американський та європейський ринки, до
того ж потік інвестицій, перш за все з
США, спрямувався до Китаю, на який за-
раз припадає майже 80% всіх прямих інве-
стицій до Східної та Південно-Східної Азії
(без Японії). З відміною квот на ввезення
текстилю та одягу до 2005 р. є велика
вірогідність, що, виробництво текстильної
продукції в країнах Південно-Східної Азії,
яке контролюється переважно Гонконгом,
може переміститись у КНР. Причиною того
буде не тільки низька вартість продукції,
але й доволі високий технологічний рівень
виробництва та продуктивності праці, по-
кращена інфраструктура. Це саме стосуєть-
ся і виробництва побутової електронної
продукції. До того ж, враховуючи ці фак-
тори, останнім часом найбільші ТНК (Мо-
торола, Соні, Тошиба, Філіпс та ін.), пере-
ходять від окремих технологічних ліній по
збиранню продукції до створення в Китаї
повного виробничого циклу. Приморські
райони КНР у цій схемі виступають як кон-
куренти по виробництву продукції з висо-
кою долею доданої вартості, а внутрішні
райони роблять наголос на виробництві
дешевих працемістких товарів. Вартість
робочої сили в Китаї залишається набага-
то нижчою, ніж, наприклад, у Малайзії або
Таїланді. Саме тому існує побоювання, що
більш низькі виробничі витрати змусять
потоки прямих іноземних інвестицій пере-
орієнтуватися з “дорогих” країн регіону на
Китай. В цілому регіон Північно-Східної
Азії після азійської фінансово-економічної
кризи, дякуючи членству Китаю в ВТО,
став, на думку аналітиків, більш приваб-

В.Ю. Голод
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ливим для іноземних інвестицій, ніж
Південно-Східна Азія (країни АСЕАН)
[Потапов, Салицкий 2002, 115].

Основною причиною створення зони
вільної торгівлі є сповільнення економічно-
го зростання в США та різке скорочення по-
питу з їхньої сторони. За цих умов китайські
аналітики вважають Китай також зацікав-
лений у встановленні зв’язків з економікою
АСЕАНу, тим паче, що потенціал для роз-
ширення внутрішньо-регіональної торгівлі
великий: сьогодні торговельний оборот між
шістьма країнами-учасницями зони вільної
торгівлі, що створюється, становить лише
2,4 % їхнього загального обороту.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ВІДНОСИН

Покищо історію регіонального співробіт-
ництва в країнах Південно-Східної Азії важ-
ко назвати вдалою. Невдалою була спроба
валютної інтеграції в межах запропонованої
Японією пропозиції про створення Азійсь-
кого валютного Фонду, основне завдання яко-
го була б стабілізація курсів регіональних
валют. Щодо приєднання Китаю до зони
вільної торгівлі, створеної країнами АСЕАН
(AFTA – Asia Free trade Area), між учасника-
ми торговельного блоку існували протиріч-
чя, що гальмували реалізацію домовлено-
стей. Так, незгоду лібералізувати свій
автомобільний ринок, хоч це і було передба-
чене в угоді про AFTA, висловила Малайзія.

У найближчі роки важко очікувати знач-
ного прогресу в регіональному економіч-
ному співробітництві країн Азії через три
причини.

По-перше, це протидія національних
еліт та потужних політичних угрупувань
(наприклад, деяких важливих державних
чиновників у Китаї та Малайзії), які в по-
глибленні інтеграції вбачають загрозу своїм
позиціям та інтересам, а також побоюють-
ся виникнення додаткових витрат.

По-друге, це непроста економічна ситуа-
ція в деяких країнах регіону, в першу чер-
гу в Японії, що обмежує їхні можливості
фінансувати проекти багатостороннього
співробітництва та поступатися в чомусь.

По-третє, непрості відносини між окре-
мими країнами регіону – напруження на
Корейському півострові, загроза військово-
го конфлікту між Індією та Пакистаном,
політична нестабільність в Індонезії та
Філіппінах – можуть бути перепоною на
шляху розвитку регіональної інтеграції.

Водночас довготривалі перспективи
економічного співробітництва в Південно-
Східній Азії залишаються сприятливими.
Від того, яке продовження матимуть ініціати-
ви щодо розвитку внутрішньо-регіональних
зв’язків, залежить зацікавленість до азійсько-
го регіону з боку інвесторів, валютних
трейдерів, кредиторів та інших економіч-
них суб’єктів.

По-перше, якщо результатом нових угод
буде зниження торговельних бар’єрів, це
створить нові можливості для компаній, що
експортують у регіон та здійснюють тут
прямі капіталовкладення.

По-друге, будь–які зусилля щодо по-
дальшої уніфікації регулювання, покра-
щення прозорості та усунення бюрократич-
них перепонів лише підтримуватимуться
тими, хто бажає скоротити ризики та вит-
рати, пов’язані з інвестуванням в Азії, ви-
користанням в операціях місцевих валют,
а також кредитуванням азійських компаній.

По-третє, якщо ці кроки допоможуть
стабілізувати політичну ситуацію в регіоні,
вони зроблять загальний клімат більш при-
вабливим для ведення бізнесу.

Економічна загроза, що надходить від
Китаю як економічної наддержави може
бути усунута. Це, в першу чергу, залежить
від самих країн АСЕАН та їхніх економік:
реалізація структурних реформ повинна
сприяти вирішенню проблем, пов’язаних із
загостренням конкуренції на зовнішньому
ринку. Від вступу КНР у ВТО виграють ті
країни, які матимуть добре налагоджені
торговельно-економічні зв’язки з Китаєм,
чия продукція буде конкурентоздатна та ко-
ристуватиметься попитом. За цих умов чле-
ни АСЕАН, економіка яких усе ще “хворіє”
після економічної кризи, отримають
більший доступ до світового ринку та на
близький географічний ринок з великим
споживчим потенціалом.

Економічна інтеграція та взаємодія національної економіки КНР з країнами АСЕАН
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В 2002 г. Китай в общем объеме товаро-
оборота Украины с другими странами мира
(внешнеторговые операции проводились с
партнерами из 201 страны) [1] занял
восьмое место. Удельный вес товарообо-
рота по сравнению с другими странами-
партнерами Украины нельзя назвать ста-
бильным: он колебался в пределах от
третьего места (1997 г.) до десятого
(2001 г.). Несколько парадоксально, что
после принятия в августе 1996 г. “Концеп-
ции развития экономических отношений
Украины с КНР” [2], наблюдается тенден-
ция снижения доли Китая в общем объеме
товарооборота Украины: в 1998 г. – шестое
место; 2000 г. – десятое. И причина здесь
не в том, что за это время товарооборот Ук-
раины с другими странами значительно
возрос (в 1997 г. он составлял 31,4 млрд. $,
т.е. увеличился только на 2%) [3].

Нестабильны объемы товарооборота и
по таким показателям: экспорт, импорт,
сальдо. Наибольший объем экспорта в Ки-
тай наблюдался в 1997 г. – 1,100.9 млн. $
(в 1992 г. – 732,0 млн. $). И вновь небла-
гоприятная тенденция: 1998 г. – 737,4 млн.
$; 2000 г. – 628,9 млн. $, 2001 г. – 542,1 млн.
$, и только в 2002 г. произошло увеличе-
ние экспорта – 699,9 млн. $.

По импорту наблюдается несколько дру-

гая картина; периоды нестабильности и
стабильности.

К первой относятся годы 1992–1998, ко
второй – 1999–2002 гг. (1999 г. – 110,4 млн. $;
2000 г. – 131,8 млн. $; 2001 г. – 195, 6 млн. $).

На протяжении десяти лет торговля Ук-
раины имела положительное сальдо. Не-
стабильность по экспорту и частично по
импорту сказалась и на изменении объемов
сальдо от 639,9 млн. $. в 1992 г. и до 440,2
млн. $. в 2002 г. Тенденция и здесь не в
пользу Украины.

Существует проблема в сопоставимо-
сти данных китайской и украинской сто-
роны. Так, по китайским данным, в 2001 г.
товарооборот составил 858 млн. $, экс-
порт – 611 млн. $., импорт – 247 млн. $ [4];
по украинским данным, соответственно:
738 млн. $; 542 млн. $; 196 млн. $, т.е. рас-
хождение в первом случае – 120 млн. $, во
втором – 69 млн. $, в третьем – 51 млн. $.

Причина этих расхождений заключает-
ся не только в разной методологической
основе расчетов, но и в политических ас-
пектах.

Негативные тенденции для Украины в
торговле с Китаем, несмотря на постоян-
ное положительное сальдо, становятся
объяснимы при анализе номенклатуры то-
варов экспорта и импорта.

А.Ю. Кун

ТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И
КИТАЕМ: 1992–2002 гг.*

Экспорт из Украины в Китай по товарным группам в 2001 г. (табл. 1)
Наименование товарной

группы
Объем группы в
экспорте, тыс. $

Удельный вес груп-
пы в экспорте, %

Количество подгрупп
товаров в группе

1 2 3 4
Живые животные;
товары животного

происхождения
74 0,0 2

Продукция
растительного

происхождения
0 0,0 0

Жиры и растительные
масла животного и

растительного
происхождения

0 0,0 0

Готовые пищевые
продукты 25 0,0 1
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1 2 3 4
Минеральные продукты 3,939 0,6 2
Продукция химической

промышленности и
связанных с ней

отраслей
34,869 13,6 17

Полимерные материалы,
пластмассы и каучук 760 0,1 5
Кожаное и меховое

сырье и изделия из него 1,250 0,2 1
Древесина и изделия из

древесины 614 0,1 4
Масса из древесины и
других волокнистых

целлюлозных
материалов

3,092 0,4 4

Текстиль и изделия из
текстиля 779 0,1 3

Обувь, головные уборы,
зонтики 12 0,0 1

Изделия из камня, гипса,
цемента, керамики,

стекла
13 0,0 2

Неблагородные металлы
и изделия из них 463,428 66,1 28
Механическое

оборудование; машины и
механизмы;

электрооборудование и
их части; устройства для

записывания,
воспроизводства

изображения и звука

64,928 9,3 45

Транспортные средства и
дорожное оборудование 36,162 5,2 6

Приборы и аппараты
оптические, для

фотографирования или
кинематографии;
аппараты медико-

хирургические, часы,
музыкальные
инструменты

2,503 0,4 11

Разные товары и изделия 0 0,0 0
Произведения искусства 0 0,0 0

Разное 27,498 3,9 –
Итого 699,946 100,0 132

Импорт из Китая в Украину по товарным группам в 2002 г. (табл. 2)

Наименование товарной группы
Объем группы в
экспорте, тыс. $

Удельный вес
группы в

экспорте, %

Количество
подгрупп товаров в

группе
1 2 3 4

Живые животные; товары
животного происхождения 472 0,2 6
Продукция растительного

происхождения 9,575 3,7 15

А.Ю. Кун
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При анализе данных табл. 1 видно, что
удельный вес только трех групп товаров,
экспортируемых в Китай, составляет 89%,
а ассортимент (подгруппы в группах экс-
порта) 3 групп – 90%. Таким образом, мож-
но говорить, что основой украинского экс-
порта являются группы товаров:
“неблагородные металлы и изделия из них”,
“продукция химической промышленности
и связанных с ней отраслей” и “механичес-
кое оборудование и пр.”. При анализе дан-
ных табл. 2 видно, что удельный вес основ-
ных групп товаров составляет 53,5% от
всего импорта, а ассортимент 3 группы –
47,3%. Количество подгрупп товаров по

импорту из Китая в Украину только за один
год увеличился почти в 1,5 раза (2001 г. –
около 400; 2002 г. – около 600). Это гово-
рит о том, что китайские партнеры более
детально и самое важное на практике изу-
чают украинский рынок.

Не только центральные органы власти
Украины во многом отстают от экономи-
ческой политики Китая, но и региональные
связи между нашими странами оставляют
больше надежд, чем реалий.

По китайским данным, между 15 реги-
онами Украины и Китая установлены по-
братимские отношения [5]. Каковы же ре-
альные результаты этих отношений?

1 2 3 4
Жиры и растительные масла
животного и растительного

происхождения
6 0,0 1

Готовые пищевые продукты 7,103 2,8 14
Минеральные продукты 8,432 3,3 8
Продукция химической

промышленности и связанных с
ней отраслей

31,052 12,0 97

Полимерные материалы,
пластмассы и каучук 7,394 2,9 23

Кожаное и меховое сырье и
изделия из него

Древесина и изделия из древесины 612 0,2 12
Масса из древесины и других
волокнистых целлюлозных

материалов
1,159 0,5 19

Текстиль и изделия из текстиля 34,554 13,4 83
Обувь, головные уборы, зонтики 28,742 11,1 15

Изделия из камня, гипса, цемента,
керамики, стекла 8,545 3,3 30

Неблагородные металлы и изделия
из них 15,149 5,9 68

Механическое оборудование;
машины и механизмы;

электрооборудование и их части;
устройства для записывания

воспроизводства изображения и
звука

72,330 28,1 96

Транспортные средства и
дорожное оборудование 2,651 1,0 9

Приборы и аппараты оптические,
для фотографирования или
кинематографии; аппараты

медико-хирургические, часы,
музыкальные инструменты

10,536 4,1 46

Разные товары и изделия 13,476 5,2 31
Произведения искусства 1 0,0 1

Разное 754 0,3 –
Итого 257,829 100,0 584

Различия в объемах импорта между данными, приведенными в начале статьи и этой
таблицы (1,9 млн $), объясняется использованием разных официальных источников.

Товарооборот между Украиной и Китаем: 1992–2002 гг.
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В октябре 1990 г. между Уханем и Кие-
вом было подписано соглашение об уста-
новлении побратимских связей, но до сих
пор, по словам заместителя начальника ад-
министрации г. Ухань, все еще можно “на-
деяться на светлые перспективы в реали-
зации огромного потенциала двусторонних
отношений”. [6].

Было подписано «Соглашение о партнер-
стве Автономной республики Крым и про-
винции Хайнань» – самой крупной эконо-
мической зоны КНР. «В настоящее время на
территории Крыма (включая Севастополь)
присутствует всего несколько китайских
бизнесменов с уровнем вложения средств от
нескольких тысяч до 1,400 тыс. $ [7].
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Более десяти лет назад были установ-
лены побратимские отношения между
Днепропетровском и Сианем, но лишь в
этом году руководство Днепропетровска
выяснило, что Сиань не имеет лицензии на
внешнеэкономическую деятельность.

По трем блокам (объем торговли това-
рами, их номенклатура и региональные
связи) можно сделать вывод: Украина не
дорабатывает в области торговли товара-
ми между нашими странами.

Хотелось, чтобы Украина услышала
призыв господина Ли Гобана: “Мы при-
глашаем украинскую сторону к участию
в осуществлении «десятой пятилетки Ки-
тая”.

* Данные приводятся без учета Гонконга, Макао и Тайваня.

А.Ю. Кун
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Один із найшанованіших Мао Цзеду-
ном, дійсно великий історичний діяч На-
полеон Бонапарт якось сказав: “Китай –
дрімаючий лев. Прокинувшись, він стрясо-
не світ”. Саме таким потрясінням стала
“культурна революція” 1966–1976 рр., кот-
ра викликала хаос в усій країні, сприяла
тимчасовому утвердженню в КНР “казар-
менного соціалізму” й привела до суттєвих
геополітичних зрушень на міжнародній
арені.

За більш ніж півстолітнє існування Ки-
тайської Народної Республіки, офіційний
Пекін не раз змінював тактичні орієнтири
своєї зовнішньополітичної діяльності. За-
лежало це переважно від співвідношення
сил у керівництві комуністичної партії та
держави. Але на всіх етапах у лідерів КНР
залишалася незмінною стратегічна мета –
перетворити Китай на провідну світову
державу, здатну диктувати свою волю
іншим країнам і забезпечувати вирішен-
ня у власних інтересах проблем, зали-
шених історією чи тих, що виникатимуть
на міжнародній арені й стосуватимуть-
ся Пекіна.

ПРИЧИНИ, СУТНІСТЬ
І НАСЛІДКИ “КУЛЬТУРНОЇ

РЕВОЛЮЦІЇ” В КНР
У середині 1960-х рр. Китайська Народ-

на Республіка опинилася в надзвичайно
скрутному, мало не катастрофічному внут-
рішньому й міжнародному становищі. З
великими труднощами ледве вдалося ста-
білізувати промислове виробництво й еконо-
міку в цілому, що були зруйновані політикою
“великого стрибка” та “комунізації села”
1958–1959 рр. Але життєвий рівень більш
ніж 750-мільйонного населення залишав-
ся надзвичайно низьким; падіння врожай-
ності у сільському господарстві було не-
поправне. Ніяк не вдавалося відновити
попередній масовий трудовий ентузіазм і
підняти виробничу дисципліну.

Не виправдалися також і спроби ки-
тайського керівництва компенсувати
внутрішні провали за рахунок “великих
успіхів” на міжнародній арені, в комуні-

стичному і національно-визвольному ру-
хах. Зовнішня політика КНР, здійснювана
під гаслом “Завдавати ударів обома рука-
ми”, тобто виступати одночасно проти “ре-
візіонізму” СРСР та “імперіалізму” США,
виявилася хибною.

Після відкликання в 1960 р. з Китаю
радянських спеціалістів суттєво зменшили-
ся обсяги торгівлі і економічного співро-
бітництва між СРСР і КНР. Обсяг двосто-
ронніх економічних зв’язків у 1965 р.
становив приблизно 1,5 % рівня 1959 р., а
на радянсько-китайську торгівлю припада-
ло 15 % усього товарообігу КНР (у
1959 р. – 50 %). Значно зменшилася
кількість культурних, наукових та політич-
них контактів. Голова ЦК КПК  Мао Цзе-
дун негайно поклав відповідальність на
Москву за кризову ситуацію в економіці
країни, що насправді спричинювалася на-
самперед “великим стрибком”.

Все більш непримиреннішого характе-
ру набирали ідеологічні суперечності між
КПК і КПРС. Розгорнулося китайсько-ра-
дянське суперництво в країнах, що розви-
валися, посилювалися суперечності в
підходах Москви й Пекіна до проблем роз-
зброєння, регіональних конфліктів. Китай
усіляко перешкоджав участі СРСР у різних
форумах країн Азії, Африки та Латинської
Америки, звинувачуючи його в змові з За-
ходом. Значно посилилася обопільна кри-
тика внутрішнього становища в обох краї-
нах. На передній план вийшла і
територіальна проблема: з 1960 р. почали-
ся прикордонні інциденти, а 10 липня
1964 р. на зустрічі з делегацією японських
соціалістів Мао Цзедун заявив: “Приблиз-
но сто років тому район на схід від Бай-
калу став територією Росії, і з тих часів
Владивосток, Хабаровськ, Камчатка та
інші пункти є територією Радянського
Союзу. Ми ще не виставляли рахунок за
цим реєстром”1.

У березні 1966 р. КПК відмовилася на-
правити свою делегацію на XXIII з’їзд
КПРС. Таким чином, міжпартійні зв’язки
припинилися, водночас було згорнуто кон-
такти по лінії комсомолу, товариств друж-

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА КНР ДОБИ
“КУЛЬТУРНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ”

(1966–1976 рр.)

Є.В. Марцун
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би, органів інформації тощо. На середину
60-х рр. китайські лідери звели СРСР у ста-
тус ворога разом із США; увійшла в ужи-
ток теза про “загрозу з Півночі”. В Москві
із насторогою почали ставитися до відно-
син із КНР.

Потребуючи мирного оточення для
поліпшення внутрішньоекономічної ситу-
ації, китайське керівництво активізувало
спроби зняти гостроту конфронтації із
США. Але Вашингтон розглядав КНР як
продовження радянської могутності та ко-
муністичну загрозу для Азії. США викорис-
товували проблему Тайваню для стримуван-
ня Пекіна, боротьби з комунізмом у
Південно-Східній Азії, протистояння з СРСР.

Західна Європа і Японія, попри значне
зростання товарообігу з КНР (у 1964 р. його
обсяг перевищив обсяг торгівлі з держава-
ми радянського блоку), у сфері зовнішньої
політики не наважувалися порушувати
лінію, що визначалася Вашингтоном. Та й
за всієї важливості капіталістичних парт-
нерів для задоволення економічних і політич-
них (на противагу СРСР) потреб Китаю
його комуністична верхівка вважала їх
ідейними опонентами. Тому між сторона-
ми зберігалася велика дистанція.

Пошуки Пекіном однодумців у “третьо-
му світі” також не дали очікуваних резуль-
татів. Китайська політика щодо країн, які
розвиваються, поступово відривалася від
життєвих реалій. Мао Цзедун відчував по-
тяг до екстремістських дій на світовій
арені, що посилювався з поглибленням ра-
дянсько-китайської конфронтації. В 1964 р.
він заявив, що “СРСР вступив у змову зі
США в боротьбі за світове панування, і між
цими державами утворилися дві проміжні
зони: перша – країни, що розвиваються,
друга – розвинуті капіталістичні країни”2.

На підставі цієї схеми китайське керів-
ництво розвивало концепцію революцій-
них воєн. Але практика довела її нежиттє-
здатність, найкращим свідченням чого
стала індонезійська трагедія восени 1965 р.
Зірвалися спроби КПК розпалити парти-
занську війну в Малайзії, Бірмі, на
Філіппінах, у Бразилії, Конго (Лео-
польдвіль). Невтішну картину зовнішньої
політики КНР у світі доповнювала суттєва
військово-політична конфронтація з
Індією. Китай почав втрачати деякі з тих
позицій, яких він раніше досягнув завдяки
миролюбній дипломатії.

Низка членів політбюро ЦК КПК,
зокрема, голова КНР Лю Шаоци і мер Пе-
кіна Пен Чжень, висловлювали невдово-
лення настирливим втручанням Мао Цзе-
дуна у справи, в котрих він не розумівся3.
Вчені закликали відновити принцип госпо-
дарського розрахунку на підприємствах, не
ігнорувати матеріальну зацікавленість, а
для будівництва соціалізму широко вико-
ристовувати товарно-грошові відносини.

Таким чином, прагнення Мао Цзедуна
та його оточення у вкрай стислі строки
відродити колишню могутність Китаю
згідно з модернізованими і розширеними
традиціями китаєцентризму та феодально-
шовіністичних настанов, котрі культивува-
лися протягом багатьох віків, не відпові-
дало об’єктивним можливостям країни,
насамперед економічним і військовим.

Можна погодитися з відомим бри-
танським дослідником і журналістом По-
лом Джонсоном, що “катастрофа Велико-
го стрибка витратила більшу частину
політичного капіталу, котрий Мао і його
колеги накопичили за час успішної рево-
люційної війни”. До того ж, Мао Цзедун
“ніколи не мав верховної і одноособової
влади Гітлера чи Сталіна з двох причин:
непіддатливі на вирішення китайські про-
блеми, відсутність централізації та сучас-
них комунікацій, а також відсутність таких
масштабних апаратів терору, як КДБ і Гес-
тапо-СС”4.

Під тиском несприятливих обставин
Мао Цзедун 17 квітня 1959 р. залишив
посаду голови КНР і тимчасово зійшов з
політичної арени, зосередившись на ідео-
логічній та партійній роботі. А вже з дру-
гої половини 1962 р., коли намітилися
перші ознаки стабілізації економічного ста-
новища в країні й послабла нависла над Ки-
таєм загроза голоду, Мао Цзедун і його при-
бічники приступили до здійснення цілої
серії антидемократичних кампаній, спря-
мованих на роздмухування культу “вождя”
і воєнізацію життя держави. З метою про-
паганди культу Мао один за одним розгор-
таються рухи “за соціалістичне виховання”,
“за революціонізацію”, “за вивчення творів
Мао Цзедуна” (того ж 1964 р. уперше були
опубліковані його цитатники), під час яких
поширюються “вказівки” міністра оборо-
ни Лінь Бяо про те, що читання і вивчення
тієї чи іншої роботи Мао Цзедуна є священ-
ним обов’язком усіх військових.
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Паралельно почалося систематичне
пророблення окремих осіб і груп партійної
та творчої інтелігенції. В лютому 1964 р.
Мао безапеляційно стверджував, що “су-
часний метод навчання руйнує таланти і
молодь”. Тому він не схвалює “читання
такої великої кількості книжок. Метод ек-
заменів – це метод розправи з ворогом. Він
виключно шкідливий і має бути припине-
ний”.

У вересні 1965 р. в іноземній пресі з’я-
вилися відомості про те, що на секретно-
му засіданні ЦК КПК Мао Цзедун прого-
лосив програму розгортання так званої
“культурної революції”, яка складалася з
кількох етапів. На першому з них передба-
чалося завдати удару по певній частині
діячів літератури і мистецтва. На другому –
планувалося здійснити чистку в партії, дер-
жавному апараті й інших ланках управлін-
ня. На третьому етапі слід було остаточно
утвердити “ідеї Мао Цзедуна” в КПК, а
можливо, й поновити політику “великого
стрибка” в економіці, а також посилити ек-
стремістську зовнішню політику.

Безпосереднім поштовхом для початку
“культурної революції” стала публікація в
шанхайському щоденнику “Веньхуей
бао” статті майбутнього члена “банди
чотирьох” Яо Веньюаня “Про нову редак-
цію історичної драми “Розжалування Хай
Жуя”. Власне твір був написаний ще в
1960 р. відомим китайським істориком, за-
ступником мера Пекіна У Ханем, і в ньому
йшлося про одного чесного урядовця часів
династії Мін, котрий був не згодний з імпе-
раторською земельною політикою й не-
справедливо покараний за свою
відвертість. Автор п’єси звинувачувався в
тому, що, розповідаючи про епізод із жит-
тя середньовічного Китаю, він натякав на
несправедливість гонінь і розжалуван-
ня колишнього міністра оборони мар-
шала Пен Дехуая, котрий у 1959 р. гостро
виступив із засудженням “великого стриб-
ка” і народних комун. Злополучна драма
була названа “антисоціалістичною отруй-
ною травою”.

Наступними об’єктами нападок стали
Ден То, котрий тоді був секретарем Пекінсь-
кого міського комітету КПК, та працівни-
ки відділу пропаганди ЦК. Ще в лютому
1965 р. під час зустрічі з прем’єр-міністром
СРСР Олексієм Косигіним Мао Цзедун з
глумом запитав Косигіна, чи прийде ра-

дянська Росія на допомогу Китаю, якщо
США, воюючи з В’єтнамом, нападе і на
нього. О. Косигін не відповів, тоді Мао
відверто зізнався йому, що посварився зі
своїми колегами. Через рік у Шанхаї в при-
сутності делегації японських комуністів
голова КПК накинувся на заступника пре-
м’єра Державної ради КНР Ден Сяопіна та
інших високих урядовців за те, що вони
були “м’якими з Росією”. Японці навіть
“сконфузилися від здивування”5.

З того моменту “культурна революція”
почала набирати жахливих обертів. Причо-
му для придушення опозиційних сил в КПК
Мао Цзедун і його прихильники викорис-
тали політично незрілу молодь, з котрої
формувалися штурмові загони хун-
вейбінів – “червоних охоронців”.

Загалом швидко здійснити план “захоп-
лення влади” не вдалося: повсюдно шири-
лися робітничі страйки, котрі в Гуанчжоу,
Ухані й Сичуані набули форми громадянсь-
кої війни, відбувалися криваві сутички з
цзаофанями, а також “з’ясування відносин”
між різними організаціями хунвейбінів і
цзаофанів. На кінець літа 1967 р. насилля
сягнуло свого апогею, навіть Мао Цзедун
поскаржився на засіданні ЦК КПК, що “за-
раз Китай схожий на країну, розділену на
вісімсот князівств”6.

Тому з осені того ж року Мао Цзедун
припинив офіційно підтримувати “куль-
турну революцію”, принаймні, її найак-
тивнішу частину – хунвейбінів. Більше
того, він використав війська для віднов-
лення елементарного громадського поряд-
ку та вгамування груп, які тепер він
викривав як “некомпетентні” та “політич-
но незрілі”.

Після з’їзду деякі з керівників КПК, кот-
рим вдалося вижити і зберегти свої позиції
(зокрема, Ден Сяопін, який у 1973 р. після
повернення із заслання знов увійшов до
складу ЦК, а наступного року – до політбю-
ро, прем’єр Держради Чжоу Еньлай), ви-
магали від Мао коригування екстремістсь-
ких настанов у сфері економіки з
урахуванням нагальних потреб розвитку краї-
ни. З їхньої ініціативи на початку 70-х рр. по-
чали обережно запроваджуватися елемен-
ти планування, розподілу за працею,
матеріального стимулювання. Проте жор-
сткий контроль над духовним життям
суспільства був збережений.

Після нової чистки у НВАК, спричине-

Зовнішня політика КНР доби “культурної революції” (1966–1976 рр.)
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ної “справою Лінь Бяо”, з 1972 р. політич-
ний режим КНР дещо пом’якшився, акти-
візувався процес відновлення діяльності
комсомолу, профспілок, федерації жінок. Х
з’їзд КПК у серпні 1973 р. санкціонував ці
заходи, але про трагедію “культурної рево-
люції” на ньому не згадувалося. Більше
того, всередині політбюро тоді склалася
впливова група висуванців “культурної ре-
волюції” – Цзян Цин (дружина Мао), Чжан
Чуньцяо, Яо Веньюань і Ван Хунвень – яке
після смерті голови КПК буде назване “бан-
дою чотирьох”. Під їхнім тиском на почат-
ку 1974 р. Мао Цзедун схвалив план нової
загальнонаціональної політико-ідеологіч-
ної кампанії “критики Лінь Бяо і Конфу-
ція”.

У січні 1975 р., після 10-річної перерви
Мао Цзедун дозволив скликати Всеки-
тайське зібрання народних представників,
що ухвалило нову Конституцію держави.
Вона стала результатом компромісу: з од-
ного боку, до Конституції були включені на-
станови 1966–1969 рр. (у тому числі й зак-
лики готуватися до війни), з іншого – вона
закріпляла право членів комун на приса-
дибні ділянки, визнавала виробничу бри-
гаду (а не комуну) основною господарсь-
кою одиницею, передбачала необхідність
поступового підвищення матеріального і
культурного рівня життя народу, оплати за
працею.

Остання хвиля терору “культурної ре-
волюції” обірвалася 9 вересня 1976 р. зі
смертю Мао Цзедуна, коли його передба-
чувані спадкоємці з “банди чотирьох”
зазнали репресій. Їхній арешт через місяць
поклав край “культурній революції”, що
обійшлася китайському народові в
500 млрд. юанів. Судовий процес над Цзян
Цин та її однодумцями фактично перетво-
рився на засудження зловісної практики
часів “культурної революції”, під час кот-
рої, за офіційними китайськими даними,
постраждало близько 100 млн. чол.

ЕСКАЛАЦІЯ РАДЯНСЬКО-
КИТАЙСЬКОГО ПРОТИСТОЯННЯ

“Культурна революція”, пізніше визна-
чена в КНР як “десятиліття бідувань і сму-
ти”, “період жорстокої феодально-фашистсь-
кої диктатури” у зовнішній політиці
позначилася вибухом шовіністичних на-
строїв, передусім вони стосувалися СРСР.
3 1962 р. порушення китайсько-радянсько-

го кордону набули масового характеру і
ставали дедалі серйознішими. Згадана
вище заява Мао Цзедуна японським соціа-
лістам щодо “рахунку” СРСР була покла-
дена в основу офіційної пропагандистсь-
кої кампанії про повернення КНР 1,5 млн.
кв. км у Примор’ї, Хабаровському краї,
Забайкаллі, Східному Сибіру та в Середній
Азії до озера Балхаш.

На нашу думку, останній шанс для со-
юзницького урегулювання китайсько-ра-
дянських відносин було втрачено під час
відвідин Чжоу Еньлаєм московських свят-
кувань 47-ї річниці жовтневої “революції”.
Напередодні, в ході зустрічі в Бєловезькій
Пущі з польськими лідерами Владіславом
Гомулкою і Юзефом Циранкевичем, з’ясу-
валося, що впливові члени нового кремлі-
вського керівництва – голова Ради
Міністрів СРСР Олексій Косигін і його за-
ступник, член президії ЦК КПРС Олек-
сандр Шелепін – розраховують використа-
ти усунення від влади Микити Хрущова
для нормалізації відносин із Пекіном.

Помічник Леоніда Брежнєва із зовні-
шньополітичних питань Андрій Алексан-
дров-Агентов пізніше згадував, що О. Ко-
сигін наполягав на тому, щоб
запропонувати китайському керівництву
відверті переговори, перекреслити тем-
ний період і відновити колишню дружбу.
Категорично проти такого підходу висту-
пив секретар ЦК КПРС Юрій Андропов,
який відповідав за відносини з соціалі-
стичними державами. Він слушно стверд-
жував, що Мао Цзедун порвав з Кремлем
не під впливом емоційного імпульсу, а
цілком продумано – в розрахунку перехо-
пити у КПРС лідерство у світовому ко-
муністичному русі, а потім, можливо,
налагодити справи із США.

“Подальші спроби знайти спільну мову
провалилися після прикрого випадку... під
впливом військової верхівки, розгніваної на
китайців, – продовжує А. Александров-
Агентов. – Так чи інакше, але під час свят-
кового банкету в Кремлі до китайського
прем’єра підійшов добряче напідпитку
маршал Малиновський і голосно заявив:
“Ну от, ми свою справу зробили – викину-
ли стару калошу – Хрущова. Тепер і ви
вижбурніть свою стару калошу – Мао, і тоді
справи у нас підуть”. Сам не свій від обу-
рення Чжоу Еньлай негайно залишив бан-
кет і відлетів до Пекіна [Александров-
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Агентов 1994, 168–169].
І все ж під тиском прихильників віднов-

лення “братерських відносин” з КНР у ра-
дянській пресі було дещо притишено по-
леміку з КПК, а в лютому 1965 р. по дорозі
до Ханоя О. Косигін зробив зупинку в
Пекіні й зустрівся із Чжоу Еньлаєм. Бесіда
була коректною, але багато не дала. Після
повернення з Ханоя радянський прем’єр
знову зупинився в Пекіні, де його після
довгих зволікань прийняв Мао Цзедун.
Розмова виявилася різкою і малоприємною.

Мао Цзедун заявив О. Косигіну, що ки-
тайсько-радянська полеміка є лише “папе-
ровою війною”, в ході котрої не стріляють,
і ніхто не гине, і що вона може продовжу-
ватися 10 тисяч років [Капица 1979, 227].

Але минуло чотири роки, і “паперова
війна” переросла у криваві прикордонні
бої. Як це не дивно буде на перший погляд,
але певну негативну роль у перебігові подій
відіграло підписання 15 січня 1966 р. в
Улан-Баторі нового Договору про дружбу,
співробітництво і взаємодопомогу між
СРСР і МНР. Одна з його статей мала явно
антикитайську спрямованість, оскільки в
ній містилося зобов’язання сторін “нада-
вати взаємну допомогу в забезпеченні обо-
роноздатності обох країн, здійснювати всі
заходи, у тому числі військові, з метою за-
безпечення безпеки, територіальної
цілісності обох країн” [Правда 1966]. Як
відомо, крім СРСР, Монголія межує лише
з КНР.

“Культурна революція” вкрай згубно
відбилася на китайсько-радянських
відносинах, оскільки одним з її гасел
було доведення боротьби проти КПРС
“до кінця”. У самій КНР засуджувалися
всі ті, хто в минулому був зв’язаний
співпрацею з СРСР чи виступав за вико-
ристання радянського досвіду. Хунвейбі-
ни штурмували радянське посольство в
Пекіні, погрожуючи “здерти шкіри з ра-
дянських ревізіоністів і з’явитися на ву-
лицях Москви”.

А 17 серпня 1967 р. хунвейбіни на-
решті увірвалися на територію посоль-
ства СРСР, вчинили погром у приміщенні
консульського відділу, спалили сторожо-
ву будку і автомашини, погрожували
фізичною розправою працівникам. Ки-
тайська охорона з поліції та військо-
вослужбовців і пальцем не поворухнула,
щоб припинити безчинства. Хвиля анти-

радянських демонстрацій прокотилася
також у столицях В’єтнаму, Франції,
Іраку, Алжиру, Камбожді та інших дер-
жав.

У липні 1967 р., після тривалої перерви,
в Харбіні була скликана чергова, XIV на-
рада змішаної комісії для узгодження конк-
ретних питань підтримання та поліпшен-
ня умов судноплавства на прикордонних
ділянках Амуру і Уссурі. Пекінські пред-
ставники вимагали права проходу китайсь-
ких суден радянськими внутрішніми вода-
ми й передачі китайській стороні
обслуговування знаків судноплавної ситу-
ації на території СРСР. Робилися також
спроби нав’язати дискусії з питань проход-
ження лінії кордону річками, що не підля-
гали компетенції комісії. Переконавшись у
безрезультативності своїх спроб, представ-
ники КНР в односторонньому порядку за-
явили про закриття наради.

Апогеєм китайсько-радянського проти-
стояння стали криваві зіткнення 2–15 бе-
резня 1969 р. на острові Даманському на
р. Уссурі та в серпні того ж року в районі
селища Жаланашколь у Семипалатинській
області Казахської РСР. За існуючими до-
мовленостями міждержавний кордон на
Уссурі проходив китайським берегом, тому
всі острови (Даманський, Киркінський та
ін.), які утворювалися внаслідок відмиван-
ня швидкоплинною річкою ділянок ки-
тайського суходолу, автоматично переходи-
ли до СРСР. Не погоджуючись із таким
станом справ, китайська сторона з грудня
1968 р. намагалася явочним порядком взя-
ти під контроль ці острови.

Ситуацію на китайсько-радянському
кордоні вдалося дещо розблокувати, коли
під час перебування на початку вересня
1969 р. в Ханої на похованні президента Хо
Ші Міна О. Косигін висловив готовність
при перельоті через Китай зробити зупин-
ку в Пекіні й зустрітися з Чжоу Еньлаєм.
Китайський уряд погодився, і зустріч відбу-
лася 11 вересня в приміщенні пекінського
аеропорту.

Під час розмови були обговорені питан-
ня відновлення спокійного становища на
кордоні, обміну послами (замість повірених
у справах), активізації економічних зв’язків
та ін. Загалом було досягнуто домовленості,
що СРСР і КНР зроблять кроки для норма-
лізації міждержавних відносин.

20 жовтня 1969 р. у Пекіні почалися пе-
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реговори з прикордонних питань. На пере-
говорах радянській позиції щодо уточнен-
ня лінії кордону на його окремих ділянках,
демаркації кордону, китайська сторона
протиставила вимогу визнання “спірних
районів” на території СРСР і “розведення
військ із зістикування в спірних районах”.

Китайське керівництво недвозначно за-
явило: “В спірних районах кордону немає”.
Тому радянська дипломатія побачила у
зовні нейтральному формулюванні “спірні
райони” вияв територіальних претензій до
СРСР з боку КНР; переговори зайшли в
глухий кут.

У липні 1970 р. Москва звернулася до
китайського уряду з пропозицією про-
вести переговори з підготовки міжурядо-
вої угоди про взаємний ненапад, заборону
пропаганди війни й підготовки до війни
проти іншої сторони. 15 січня наступного
року Кремль знову висунув питання про не-
гайне укладення між СРСР і КНР догово-
ру про незастосування сили чи погрози
силою в будь-якій формі, включаючи зви-
чайну, ракетну і ядерну зброю. Аналогічна
пропозиція була зроблена Пекіну і в червні
1973 р. Більшість радянських ініціатив або
була відхилена китайською стороною, або
ж на них не було дано відповіді.

10 квітня 1974 р. у виступі керівника
китайської делегації на VI спеціальній сесії
Генеральної Асамблеї ООН, заступника
голови Держради КНР Ден Сяопіна впер-
ше була оприлюднена концепція “трьох
світів”. Не посилаючись на авторство Мао
Цзедуна, він окреслив таку схему розста-
новки сил на міжнародній арені: “США і
СРСР становлять перший світ. Країни, що
розвиваються, Азії, Африки і Латинської
Америки та інших районів – третій світ.
Розвинені держави, які знаходяться між
двома згаданими вище світами, – другий
світ”.

Ден Сяопін охарактеризував “перший
світ” як найбільшого експлуататора, гно-
бителя, а також вогнище нової світової
війни, оскільки належні до нього “дві над-
держави” ведуть смертельну сутичку за
гегемонію на планеті. Країни ж “другого
світу” – це, переважно, противники “двох
наддержав”, хоча й мають “певні супереч-
ності” з державами, що розвиваються, а
деякі навіть “до цих пір зберігають у різних
формах колоніальні відносини” з ними.
Численні країни, що розвиваються, форму-

ють “третій світ” і “являють собою рево-
люційну рушійну силу, яка штовхає вперед
колесо світової історії, а також головну
силу в боротьбі проти колоніалізму,
імперіалізму і особливо наддержав”. У цій
схемі місце КНР було визначене так: “Ки-
тай – соціалістична країна і водночас краї-
на, яка розвивається. Китай відноситься до
третього світу” [Женьмінь жібао, 1974].

Китайське керівництво стверджувало,
що “другий” і “третій” світи об’єднані
спільним інтересом протидії гегемонізму
“наддержав”, а СРСР у Пекіні сприймаєть-
ся як головний противник, ворог № 1. Збе-
рігаючи міждержавні відносини з СРСР на
мінімальному рівні й остерігаючись лише
не переходити певної межі, китайське
керівництво на початку 70-х рр. минулого
століття посилено прагнуло до налагоджен-
ня відносин з країнами Заходу, і в першу
чергу зі Сполученими Штатами.

КНР І ЗАХІД: ВІД БОРОТЬБИ НА
“ДВА ФРОНТИ” ДО КОНСТРУК-
ТИВНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
Об’єктивні інтереси світового економі-

чного розвитку рано чи пізно мали призве-
сти до зруйнування дипломатичної ізоляції
КНР з боку провідних капіталістичних дер-
жав та налагодження взаємовигідної
співпраці. На Заході в середовищі політич-
ної еліти поступово росло розуміння того,
що посилення антирадянщини в зовнішній
політиці Пекіна неминуче має супроводжу-
ватися зміщенням у бік зближення з капі-
талістичним світом.

Ще в 1964 р. американська преса, кот-
ра раніше ратувала за “найжорсткішу
лінію” щодо КНР і захищала Чан Кайші,
почала знижувати тон.

Зі свого боку, китайські лідери взяли
курс на зближення з Японією, відмовив-
шись від висунутих до неї в 1958–1959 рр.
майже ультимативних вимог у сфері політи-
ки й економіки. Першим кроком у цьому
напрямку було проголошення в серпні
1960 р. Чжоу Еньлаєм так званих трьох
принципів торгівлі, котре означало, що
КНР готова поновити на певних умовах
торгівлю з Японією. Досить швидко Токіо
став головним торговельним партнером
Пекіна.

Китайські керівники були готові й до
політичних контактів, дехто з них навіть
підкидав у бесідах з японськими політич-
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ними діячами ідею об’єднання “жовтої
раси”. Все це дало привід японській пресі
стверджувати, що в питанні нормалізації
відносин Пекін став спиратися на ліві сили
Японії менше, ніж на японську буржуазію.
Остання, проте, не поспішала задовольня-
ти окремі чітко висловлені китайські по-
бажання, наприклад про розрив із Тайва-
нем. Натомість в Японії почала активно
пропагуватися ідея “двох Китаїв”7.

В Китаї продовжували лунати проклят-
тя на адресу “імперіалістів США”, органі-
зовувалися гучні демонстрації. Його уряд
знову й знову заявляв, що він підготувався
до ескалації американських бойових дій у
В’єтнамі й сам знає, як йому вчинити щодо
надання допомоги ДРВ. Одночасно різни-
ми каналами Пекін доводив до відома Ва-
шингтона свій намір “залишатися осто-
ронь”. “Китайці будуть воювати лише в
тому випадку, якщо США нападуть на Ки-
тай... Китайці надто заклопотані своїми
внутрішніми справами”, – так Мао Цзедун
говорив у січні 1965 р. американському
журналісту Едгару Сноу8.

Пекінське керівництво відмовилося від
тези “агресія проти ДРВ є агресія проти
КНР”, а з боку США були контакти з ме-
тою роз’яснити “обмежений характер аме-
риканських зобов’язань у В’єтнамі”, пока-
зати, що вони “не спрямовані проти КНР”.
Як повідомив у серпні 1967 р. високопоса-
довий урядовець Білого дому, “китайці, по
суті справи, заявили Сполученим Штатам:
“Якщо ви залишите нас у спокої, то й ми
залишимо вас у спокої”9 Відомий амери-
канський міжнародний оглядач-аналітик
Джон Скотт мав усі підстави стверджува-
ти на початку квітня 1965 р., що “здатність
США підтримувати вкрай тверду позицію
у в’єтнамському конфлікті чималою мірою
залежала від розколу між Росією і черво-
ним Китаєм, що постійно поглиблювався”.

А в березні 1966 р. Конгрес США
спеціально обговорював питання про те, як
краще скористатися антимосковськими на-
мірами Мао Цзедуна і його однодумців.
Збувалися мрії колишнього державного
секретаря США Джона Даллеса, котрий
незадовго до смерті в 1959 р. висловив дум-
ку про те, що Заходу варто спробувати
зірвати радянський блок із середини.

Керівники американських засобів масо-
вої інформації та окремі відомі політики в
цілому позитивно відреагували на розгор-

тання в КНР “культурної революції”, ос-
кільки вона остаточно поховала надії на по-
розуміння між Пекіном і Москвою.

Огляд пекінської преси початкового пе-
ріоду “культурної революції” засвідчує, що
на адресу “американського імперіалізму”
лунало менше проклять, ніж стосовно країн
радянського блоку, Бірми чи Кенії. Як по-
відомляла офіційна “Вашингтон пост”,
спеціалісти з Китаю не бачили в реакції
Пекіна на американське повітряне вторг-
нення чи на бомбардування північнов’єт-
намських об’єктів поблизу китайського
кордону нічого, що викликало б яку-небудь
тривогу щодо можливості війни з КНР.
Один з аналітиків стверджував, що китайці
зрозуміли зроблене президентом Л. Джон-
соном зауваження, нібито повітряні удари
по об’єктах у Північному В’єтнамі, що роз-
ташовані поблизу китайського кордону, не
створюють жодної загрози КНР10. Інший
американський офіціоз відзначав, що “Ки-
тай зайнятий внутрішніми проблемами,
і ніхто з його політичних та військових
керівників не прагне піти на ризик прямо-
го зіткнення із США доти, доки не з’явить-
ся безпосередня загроза порушення тери-
торіальної цілісності КНР”11.

Рішення про зближення з Вашингтоном
було прийняте на жовтневому пленумі ЦК
КПК 1968 р., а протягом наступних років
сторони поступово визначили конкретні
напрями збігу інтересів на міжнародній
арені. Особливої уваги набула пропозиція
про укладення між Китаєм і Сполученими
Штатами угоди про п’ять принципів мир-
ного співіснування. Вашингтону був зроб-
лений закид у тому, що протягом останніх
13-ти років американський уряд весь час
відмовлявся досягти з китайським урядом
домовленості щодо Тайваню та мирного
співіснування. “Він, – говорилося в заяві
від 26 листопада, – ставлячи предмет з ніг
на голову, вперто чіпляється за несуттєві
питання”. Що це за “несуттєві питання”,
відділ преси МЗС КНР не уточнив.

Чимало міжнародників вважали досить
показовим, що перша ж після тривалого
застою “культурної революції” диплома-
тична ініціатива КНР була адресована саме
США. Більшість закордонних оглядачів
вказували на цілу низку обставин, які
свідчили про серйозність намірів Пекіна,
а не тактичний прийом чи дипломатичний
маневр Мао Цзедуна. Джеймс Рестон у

Зовнішня політика КНР доби “культурної революції” (1966–1976 рр.)



Східний світ №2  2003 65

своєму огляді міжнародної ситуації зазна-
чав: “Комуністичний Китай... виступив з
конкретною пропозицією провести 20 лю-
того у Варшаві бесіду з урядом Ніксона”12.

Як тільки в державному департаменті
отримали текст заяви від 26 листопада,
поширеної агентством Сіньхуа, агентство
Юнайтед Прес Інтернейшнл сповістило,
що відповідь на пропозицію про зустріч 20
лютого “буде позитивною”.

Але важкий тягар військово-політичної
конфронтації ще з часів Корейської війни
1950–1953 рр. став на заваді швидкому до-
сягненню китайсько-американського поро-
зуміння. Навіть ліберальні американські
діячі (сенатори Вільям Фулбрайт і Едвард
Кеннеді, колишній представник США при
ООН Артур Гольдберг) пропонували вирі-
шити тайванську проблему через створен-
ня ситуації “двох Китаїв”, явно неприйнят-
ної тоді для Пекіна. Зокрема, вони
виступали за одночасне представництво в
ООН і Тайваню, і континентального Китаю
при збереженні американських зобов’язань
щодо забезпечення обороноздатності ост-
рова.

Що ж до нової республіканської адмі-
ністрації, то вона була готовою піти на
підписання декларації про мирне співісну-
вання, а також на домовленість про обмін
туристами, журналістами, про заходи щодо
розвитку торгівлі, про відновлення прямо-
го телеграфного і телефонного зв’язку.
США збиралися також призначити
спеціального посла для регулярних зу-
стрічей з послом КНР.

Але в цей час трапився неприємний для
Пекіна випадок: до США втік повірений у
справах КНР у Нідерландах Ляо Хешу, кот-
рий багато знав про підривну діяльність
маоїстів та їхньої агентури в Західній
Європі й передав цю інформацію амери-
канським розвідувальним органам. Не в ос-
танню чергу під її впливом Р.Ніксон зая-
вив на прес-конференції 27 січня 1969 р.,
що США будуть як і раніше проти прий-
няття КНР в ООН, і їхня політика зали-
шиться колишньою, доки Китай не змінить
свого курсу.

Оскільки з Білого дому не надійшло
жодних примирюючих сигналів, МЗС КНР
заявив 19 лютого, що, на думку уряду, за-
раз недоцільно проводити 135-е засідання
послів КНР і США. Відмова Пекіна від
зустрічі у Варшаві викликала жваві комен-

тарі в США і Західній Європі. На конфе-
ренції американського комітету з питань
американо-китайських відносин у березні
1969 р. в Нью-Йорку Е. Кеннеді закликав
припинити опозицію допуску КНР в ООН,
оголосити про встановлення консульських
відносин, почати переговори про диплома-
тичні відносини, залучити Китай до пере-
говорів з контролю над озброєннями. Не
пропонуючи повернути Тайвань КНР, се-
натор-демократ виступав за виведення з
острова американських військ.

Ескалація напруженості на китайсько-
радянському кордоні взимку–навесні
1969 р. змусила адміністрацію Р. Ніксона
стати поступливішою в налагодженні діа-
логу з Пекіном. “Радянське військове втор-
гнення до Китаю, – згадував радник пре-
зидента США з питань національної
безпеки Г. Кіссінджер, – означало б най-
серйознішу загрозу глобальному співвідно-
шенню сил з часів Кубинської ракетної кри-
зи. Поширення “доктрини Брежнєва” на
Китай передбачало б, що Москва спробує
зробити пекінський уряд настільки смирен-
ним і покірним, яким попереднього року
став не з власної волі уряд Чехословаччи-
ни”13.

Дипломатичними каналами і за посеред-
ництвом керівників Франції та Пакистану
Р. Ніксону вдалося конфіденційно повідо-
мити Пекін про бажання поліпшити аме-
рикано-китайські відносини14. Рада націо-
нальної безпеки, що за дорученням
президента брала участь у виробленні за-
гальних принципів нової політики і конк-
ретних акцій відносно КНР, у травні 1969 р.
порекомендувала уряду здійснити в одно-
сторонньому порядку низку “малих
кроків”, які б поступово переконали Пекін
у добрих намірах Вашингтона.

Вже 21 червня США оголосили про по-
слаблення обмежень на торгівлю з КНР і
на відвідини цієї держави. Американським
громадянам дозволялося купувати неко-
мерційні китайські товари вартістю до 100
доларів. Одночасно 6 категорій амери-
канських громадян (члени Конгресу, жур-
налісти, наукові працівники, викладачі, сту-
денти і лікарі) отримали дозвіл на поїздки
до КНР. А 8 серпня державний секретар
Вільям Роджерс в програмній промові в
Австралії заявив, що США вітали б важ-
ливішу і суттєвішу роль комуністичного
Китаю в азійських і тихоокеанських спра-
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вах. Зазначені вище односторонні ініціати-
ви Вашингтона призначалися для того, щоб
“допомогти нагадати людям континенталь-
ного Китаю” про американську “історич-
ну дружбу з ними”15.

Наприкінці грудня 1969 р., відразу ж
після поновлення американо-китайських
переговорів у Варшаві, держдепартамент
задекларував нове послаблення обмежень
на торгівлю з Пекіном: філіям американсь-
ких фірм в інших країнах дозволялося
вести торгівлю з КНР нестратегічними то-
варами. Міністерство фінансів і торгівлі
США вирішило заохочувати ті амери-
канські фірми, що прагнули налагодити
зв’язки з КНР. Безперервний стан бойової
готовності 7-го флоту, який контролював з
1950 р. Тайванську протоку, було замінено
патрулюванням “за потребою”, чисельність
флоту було скорочено на 25%. А в лютому
1970 р. президент Р. Ніксон направив Кон-
гресу проект, який передбачав продаж
сільськогосподарської продукції КНР за її
валюту.

Китайське керівництво, зі свого боку,
твердо стало на шлях відновлення поперед-
нього обсягу й рівня дипломатичних
зв’язків з тими державами, з котрими вони
були порушені чи послаблені під час “куль-
турної революції”, а також встановлення
відносин з окремими капіталістичними
країнами, з якими раніше відносин не було.

Задля досягнення цієї мети Пекін пішов
на серйозні поступки з тайванського питан-
ня, знявши, зокрема, свою попередню ви-
могу, згідно з якою будь-яка держава, що
прагнула встановити дипломатичні відно-
сини з КНР, мала заявити про те, що Тай-
вань є невід’ємною частиною КНР. Таким
шляхом КНР встановила дипломатичні
відносини з Канадою 13 жовтня 1970 р.
Канадський уряд, як було зафіксовано у
спільному комюніке, лише “взяв до уваги”
відповідну позицію КНР. “Канадська фор-
мула”, що дістала повне схвалення у Ва-
шингтоні, послужила підставою для вста-
новлення дипломатичних зв’язків КНР з
низкою капіталістичних держав, зокрема,
з Японією 29 вересня 1972 р.

Коли американо-китайські переговори у
Варшаві внаслідок громіздкості процеду-
ри зайшли в глухий кут і в травні 1970 р.
були припинені Пекіном на знак протесту
проти ударів військової авіації США по
партизанських таборах у Камбоджі, сторо-

ни почали пошуки кращих каналів для
порозуміння. В інтерв’ю Е.Сноу Мао Цзе-
дун у грудні 1970 р. запросив Р. Ніксона
відвідати КНР або як туриста, або ж як – аме-
риканського президента. Офіційне запро-
шення було передане до Вашингтона зак-
ритими каналами в першій половині квітня
1971 р. Тоді ж голова Державної ради КНР
Чжоу Еньлай з підкресленою дружелюбні-
стю прийняв спортсменів і кореспондентів
американської команди з настольного тені-
су, яка взяла участь у чемпіонаті світу в
Японії (так звана “пінг-понгова дипломатія”).

Через три місяці Г. Кіссінджер здійснив
неочікуваний секретний візит до Пекіна і
в ході переговорів з Чжоу Еньлаєм досяг-
нув домовленості щодо відвідин КНР
Р. Ніксоном. Вдруге спеціальний помічник
президента США з питань національної
безпеки з’явився в Пекіні у жовтні, саме в
той час, коли в ООН вирішувалося питан-
ня представництва Китаю. Китайське ке-
рівництво завчасно відмовилося від рані-
ше висунутих умов членства в міжнародній
організації безпеки, що стосувалися пере-
гляду й Статуту та “повної реорганізації”
ООН, а також анулювання резолюції, кот-
ра оголошувала КНР агресором під час
Тайванської кризи 1958 р. 25 жовтня
1971 р. 26-а сесія Генеральної Асамблеї
ООН ухвалила внесену 23-ма державами
резолюцію, що передбачала негайне
відновлення прав КНР в ООН і позбавлен-
ня представництва чанкайшистів.

21–28 лютого 1972 р. відбувся офіцій-
ний візит Р. Ніксона до КНР, який амери-
канський президент порівняв із польотом
на Місяць. Результатом напружених пере-
говорів лідерів двох держав було Шанхайсь-
ке комюніке, яке, за визначенням Г. Кіссінд-
жера, стало “магістральним орієнтиром для
китайсько-американських відносин на на-
ступне десятиліття”16. У документі стверд-
жувалося, що:

– прогрес у напрямку нормалізації
відносин між Китаєм і Сполученими Шта-
тами слугує інтересам усіх держав;

– обидві сторони прагнуть зменшити
небезпеку виникнення міжнародного
військового конфлікту;

– жодна зі сторін не претендує на геге-
монію в Азійсько-Тихоокеанському регіоні
і кожна з них протистоятиме зусиллям будь-
якої іншої країни чи групи держав устано-
вити таку гегемонію;

Зовнішня політика КНР доби “культурної революції” (1966–1976 рр.)
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– жодна зі сторін не збирається вести
переговори від імені будь-якої третьої сто-
рони чи вступати в угоди, або налагоджу-
вати взаємопорозуміння з іншими, спрямо-
вані проти решти держав17.

Якщо усунути дипломатичний жаргон,
то смисл цих домовленостей полягав, при-
наймні, в тому, що КНР не буде нічого ро-
бити, аби загострити ситуацію в Індокитаї
чи Кореї, що ні КНР, ані США не будуть
співпрацювати з радянським блоком, і що
обидві держави блокуватимуть радянський
експансіонізм в Азії. У тайванському пи-
танні Вашингтон, визнаючи точку зору, що
“існує тільки один Китай, і Тайвань є час-
тиною Китаю”, заявив про свою зацікав-
леність “у мирному вирішенні суперечки
про Тайвань самими китайцями”, вислов-
люючи готовність поступово скорочувати
свої збройні сили і військові споруди на
острові в міру розрядки напруженості в
цьому районі”.

Хоча основні питання двосторонніх
відносин ще залишалися не до кінця вирі-
шеними, розглянутий раунд китайсько-аме-
риканського зближення дозволив налагоди-
ти механізм політичних консультацій між
обома державами, в тому числі й шляхом
відрядження час від часу високопосадово-
го представника США до Пекіна. В резуль-
таті п’ятого візиту Г. Кіссінджера до Пекі-
на в лютому 1973 р. було досягнуто
домовленість про відкриття в столицях
КНР і США місій зв’язку, наділених дип-
ломатичним статусом. Фактично вони ста-
ли виконувати роль посольств.

В оприлюдненому тоді комюніке вже
наголошувалося, що КНР і США домови-
лися спільно протидіяти (рівень вищий, ніж
“зобов’язання, котрі приймаються на себе
кожною з сторін” та “протистояти” в Шан-
хайському документі) спробам будь-якої
країни встановити світове (рівень вищий,
ніж “над Азією”) панування. Протягом
лише року взаємопорозуміння між Сполу-
ченими Штатами і Китаєм перетворилося
в явище глобального порядку.

В процесі модернізаційної трансфор-
мації 80–90-х рр. у китайському суспільстві
не припинялися гострі дискусії з приводу
оцінки сутності “культурної революції” та
її наслідків. Одні стверджували, що ідеї й
задуми Мао Цзедуна з приводу “культур-
ної революції” були вірні, оскільки по-
трібно було попередити сповзання Китаю

на капіталістичний шлях розвитку. Це була
боротьба проти партійних бюрократів, але
всю справу зіпсували незадовільне вико-
нання і відвертий саботаж на місцях. Інші
вважали, що “культурна революція” відби-
ла обурення деспотичною владою ком-
партії, її безжальною диктатурою. На дум-
ку третіх, “культурна революція” являла
собою народне повстання проти комуні-
стичної диктатури, котре обминуло особу
Мао внаслідок політичної незрілості мас,
які піддалися оманливим гаслам “велико-
го кормчого”.

Але коли чітко дотримуватися історич-
ного підходу в політичному аналізі такого
складного суспільного явища, як “культур-
на революція”, не можна не визнати, що за
всієї своєї специфіки соціально-економічні
експерименти 1966–1976 рр. відбили не-
здатність тоталітарного режиму цивілізо-
ваним способом вирішити численні про-
блеми Китаю. Більше того, вони з
дзеркальною точністю повторили відомі
етапи розвитку СРСР та країн Централь-
но-Східної Європи, продемонструвавши,
що репресії й переслідування є законо-
мірними проявами антидемократичних ре-
жимів.

Апофеозом “культурної революції” став
розгром партійних і громадських органі-
зацій, вбивство чи дискредитація багатьох
заслужених ветеранів визвольної боротьби,
придушення творчої інтелігенції, падіння
виробництва і економічний хаос. Зате Мао
Цзедуну вже ніхто не суперечив, він став
необмеженим деспотом, новоявленим Цінь
Шіхуанді, котрий управляв країною через
своїх людей, що піднялися в ході “культур-
ної революції”.

На міжнародній арені угруповання Мао
Цзедуна виступило із закликом до “народ-
них війн”, зображуючи КНР “головною”
антиімперіалістичною силою в світі. Пекін
здійснив численні спроби нав’язати бага-
тьом країнам, що розвиваються, досвід
“культурної революції”, китайську модель
соціально-економічної та політичної органі-
зації суспільства. Це викликало різку відсіч
і цілком порушило відносини КНР з десят-
ками держав Азії, Африки та Латинської
Америки.

Китай посварився фактично з усіма краї-
нами “соціалістичного табору” (за винят-
ком Албанії та Румунії), в тому числі й з
тими, з котрими мав дружні відносини –

Є.В. Марцун
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Демократичною Республікою В’єтнам і
Корейською Народно-демократичною
Республікою. Конфронтація з Москвою з
ідеологічного суперництва переросла у
збройні конфлікти на кордоні та військове
протистояння. IX з’їзд КПК у квітні 1969 р.
закріпив курс на протидію Радянському Со-
юзові, по суті, назвавши його ворогом № 1.
Підготовка, фактично, до світової війни
була оголошена “головною метою еконо-
мічного будівництва в КНР”.

Як тільки радянсько-китайські відноси-
ни дійшли до надто небезпечної межі, ок-
реслилися регіональна нормалізація і
глобальне зближення китайсько-амери-
канських відносин. Основними чинниками
цього суттєвого повороту в розвитку світо-
вих міждержавних процесів на рубежі
60–70-х рр. ХХ ст. можна вважати такі:
здійснення Кремлем низки жорстких

заходів щодо КНР (збільшення радянсько-
го військового угруповання в Забайкаллі й
у Примор’ї, натяки про можливість сило-
вого тиску на Пекін і провокування розко-
лу в китайському керівництві та ін.);

розрядка у відносинах Захід–Схід, яка
значно зміцнювала позиції СРСР на
світовій арені та спонукала китайське
керівництво приєднатися до менш небез-
печного супротивника (Вашингтона) про-
ти небезпечнішого – Москви;
переконання членів угруповання Мао

Цзедуна, що на початку 70-х рр. Білий дім
мав бути схильнішим до діалогу з КНР, аби
“з честю” вийти із В’єтнамської війни;
прагнення Пекіна використати економіч-

ний та науково-технічний потенціал Заходу для
модернізації зруйнованої “культурною рево-
люцією” вітчизняної економіки;
 ганебні провали спроб експорту ки-

тайської революції в “третьому світі” (Індо-
незія, Гана, Конго-Леопольдвіль, Малі
та ін.).

Зближення між КНР і США миттєво
потягло за собою встановлення диплома-
тичних відносин з провідними капіталі-
стичними державами, запровадження
гнучкішого й доброзичливішого підходу
до більшості соціалістичних країн і роз-
гортання радянсько-американського діа-
логу.
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Передісторія формування сучасних
зовнішньополітичних концепцій КНР:

від єднання з СРСР до доктрини
єдиного антирадянського фронту

Утворення КНР у 1949 році дуже зміни-
ло баланс сил у двополярній структурі
міжнародних відносин, яка складалася на
той час. Очолюваний США західний табір
пішов на всебічну ізоляцію “червоного
Китаю”, не залишивши для нового китайсь-
кого уряду можливості для маневру на
міжнародній арені. Ідеологічно близький
східному блокові комуністичний уряд у
Пекіні в такий спосіб одержав додаткові
геополітичні докази на користь односто-
роннього зближення з Радянським Союзом
та його союзниками. Тому те, що в концеп-
туальній сфері в перші роки після приходу
до влади китайські комуністи сприйняли
теорію “двох таборів” у її радянській інтер-
претації, відбивало збіг геополітичних
(стратегічних) і ідеологічних аспектів ки-
тайської політики. Характер цієї політики
на початку п’ятдесятих років ХХ ст. обу-
мовлювався такими чинниками:

1. “Схилитися на один бік” або “стати
на бік соціалістичних країн, народів усьо-
го світу в боротьбі проти світового імпе-
ріалізму і реакції”.

2. Відмова від міжнародних зв’язків та
зобов’язань Гоміндану, що повинно було
змінити “напівколоніальний стан Китаю,
який існував до 1949 року”. КНР вислов-
лювала готовність “встановити з усіма краї-
нами світу нові відносини, які будуть базу-
ватися на новій основі”.

3. “Спочатку прибрати свій будинок,
потім запрошувати гостей”, тобто стабілі-
зувати внутрішнє становище, зміцнити но-
вий режим, знищити особливі права імпе-
ріалізму та його вплив у Китаї і лише потім
встановити нові контакти із США та інши-
ми імперіалістичними країнами.

З висоти сьогоднішнього дня серйозною
вадою китайських робіт з міжнародних

відносин того часу видається сліпе копію-
вання китайськими фахівцями-міжнарод-
никами радянських зовнішньополітичних
концепцій, некритичний підхід до резуль-
татів радянських наукових розробок у га-
лузі міжнародних відносин. Проте в тако-
му підході в той період була своя логіка,
обумовлена численними чинниками як
міжнародного, так і внутрішнього характе-
ру. На початку шістдесятих років китайські
фахівці в галузі міжнародних проблем
зіткнулися із труднощами, аналогічними
тим, що постали свого часу перед їхніми
радянськими колегами, які займалися
дослідженнями Китаю. Спільні досліджен-
ня того часу виключали можливість по-
глиблених досліджень будь-яких гострих
або навіть просто дискусійних тем. У нау-
кових колах переважала нав’язана “зверху”
однодумність (причому однодумність на
досить примітивному рівні), наново ство-
рені дослідницькі структури часом знахо-
дилися в зародковому стані. Серйозні дос-
лідження з міжнародної проблематики, які
могли б впливати на формування зовніш-
ньополітичної теорії і практики, були пре-
рогативою обмеженого кола осіб, куди вхо-
дили переважно представники вищого
керівництва Китаю.

Не дивно, що оприлюднені в той період
теоретичні уявлення китайських керівників
(зокрема, про характер епохи, про розта-
шування і роль різноманітних міжнародних
сил і т.д.) не мали серйозних відмінностей
від аналогічних уявлень радянських керів-
ників. До безсумнівно позитивного теоре-
тичного багажу сучасні китайські дослід-
ники відносять положення про можливість
“відстрочки” або навіть запобігання нової
світової війни (вперше Мао Цзедун заявив
про це ще в 1946–1947 рр., зокрема в ро-
боті “Сучасна ситуація і наші задачі”, і
підтвердив цю тезу незабаром після утво-
рення КНР, у червні 1950 р.), визнання ролі
національно-визвольних рухів Азії, Афри-
ки, Латинської Америки і, безсумнівно,

КОНЦЕПЦІЇ КНР
У ГАЛУЗІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

(зовнішньополітичний аспект)
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висування ряду концептуальних установок,
включаючи “п’ять принципів мирного
співіснування”, що сьогодні розцінюють-
ся в Китаї як одне з найбільш цінних до-
сягнень теоретичної думки, яке має загаль-
нолюдське значення аж до сьогодення.
Водночас китайські дослідники піддають
серйозній критиці “надмірний оптимізм і
неточність ряду оцінок”, що були властиві
теоретичним висновкам Мао Цзедуна у
п’ятдесяті роки. Це стосується, зокрема,
його припущень про майбутню світову ре-
волюцію, про співвідношення сил між
світовим соціалізмом і капіталізмом, про
швидкий крах імперіалізму, якого він по-
давав як “паперового тигра”. Витоки цих
перекручувань пов’язуються із “лівацьки-
ми помилками”, що були допущені в Китаї
в другій половині п’ятдесятих років ХХ ст.

Позитивно китайськими аналітиками-
міжнародниками оцінюється перше п’яти-
ліття шістдесятих років, коли помітно зрос-
ли темпи будівництва власної китайської
дослідницької бази для аналізу міжнарод-
ної проблематики, хоча вони визнають, що
рішення активізувати міжнародні дослід-
ження було значною мірою “визначено
кон’юнктурними цілями розгортання по-
лемічної війни з Радянським Союзом”1.

Важливе значення для активізації
міжнародних досліджень мала доповідь
міністра закордонних справ Чень І, відпо-
відно до якої ЦК КПК видав постанову про
посилення дослідницької роботи в даній
галузі (1960 р.). Симптоматичним був
виступ завідуючого міжнародним відділом
ЦК КПК Ван Цзясяна (1962 р.), суть якого
полягала у затвердженні примату реальної
політики над ідеологією.

Період відносного пожвавлення і по-
глиблення аналітичної зовнішньополітич-
ної роботи продовжувався до 1966 р. Саме
в цей період  було зроблено перші
цілеспрямовані кроки по створенню ки-
тайської зовнішньополітичної концепції,
альтернативної аналогічним розробкам ра-
дянських і американських спеціалістів.
Перші зусилля в даному напрямку були
зроблені в роки радянсько-китайської дис-
кусії і відобразилися у збірнику “Хай живе
ленінізм”, який був опублікований у квітні
1960 р. у “Пропозиціях про генеральну
лінію міжнародного комуністичного руху”
(“25 пунктів”) від 30 березня 1963 р. та
інших полемічних документах цього періо-

ду. Не зупиняючись докладно на посту-
пальній зміні світогляду китайських керів-
ників протягом цих п’яти-шести років,
можна відзначити кардинальні зміни в їхніх
поглядах на проблеми війни і миру, на роль
і розташування різноманітних сил на
міжнародній арені, на положення у світі
безпосередньо Китаю. У цілому можна
констатувати, що до 1965 р. у Пекіні дохо-
дили висновку (принаймні, цей висновок
посилено пропагувався) про неминучість
нової світової війни (із ймовірним засто-
суванням ядерної зброї), про ворожий для
КНР характер політики Радянського Союзу,
про можливість змови між Радянським
Союзом і США, спрямованої проти Китаю.
У цей же період Мао Цзедун, як відзнача-
ють сьогодні китайські дослідники, при
розгляді міжнародних проблем став по-
рівняно рідше “давати оцінки, виходячи із
загальноісторичного процесу, щодо
співвідношення сил у боротьбі двох та-
борів, пролетарської і буржуазної суспіль-
них систем, а концентрував основну увагу
на аналізі конкретно-історичної міжнарод-
ної архітектоніки і ситуації в світі”2. Треба
відзначити, що в цьому важливому пово-
роті у світогляді Мао Цзедуна визначаль-
ну роль відіграв Чжоу Еньлай, серед голов-
них достоїнств якого сучасні китайські
політологи виділяють переконаність у тому,
що “у зовнішніх зв’язках Китаю державні
інтереси повинні стояти вище ідеології і
суспільного ладу”3.

Перша половина шістдесятих років оз-
наменувалася відкритою відмовою ки-
тайських керівників від “двополярно-
го” бачення світу, коли протистояння
“соціалізм – капіталізм” було головним
критерієм при визначенні практичних зов-
нішньополітичних кроків. Китай вирвався
з “обіймів” концепції жорсткого “двополяр-
ного” протистояння, що змусило китайсь-
ких керівників шукати нове теоретичне
обґрунтування поводження КНР на міжна-
родній арені. У практичному плані це ви-
лилося у проголошення концепції “про-
міжних зон”. Ця концепція, офіційно
опублікована на початку 1964 р., звучала
так: “Проміжна зона складається з двох
частин: до першої відносяться країни Азії,
Африки і Латинської Америки, які є неза-
лежними і такі що борються за неза-
лежність. Цю частину можна назвати пер-
шою проміжною зоною. До другої частини
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відноситься вся Західна Європа, Океанія,
Канада й інші капіталістичні країни. Цю
частину можна назвати другою проміжною
зоною”4. Новизна даної концепції полягає
насамперед у тому, що вона носить цілком
визначений цільовий характер, спрямова-
на на формування нового фронту бороть-
би проти “американського імперіалізму”,
а в перспективі, з огляду на привселюдні
заяви Мао Цзедуна, які з’являлися в той
час, щодо того, що СРСР “є ворогом чер-
воного Китаю” і “вступає у змову зі США
для боротьби за світове панування”5, і на
стримування Радянського Союзу. Про це
свідчить опублікований також у січні
1964 року заклик до “створення найшир-
шого єдиного фронту боротьби проти
політики агресії і війни американського
імперіалізму”6 і характеристика “широких
районів Азії, Африки і Латинської Амери-
ки як головної зони бурі світової рево-
люції”7. В останній цитаті знайшов відби-
ток явний вплив політичного екстремізму
і теоретичної недосвідченості китайських
керівників, а також проявилася стерео-
типність розуміння методів ведення
політичної боротьби, що сформувалася в
них у роки громадянської війни.

Як справедливо відзначали в той період
іноземні дослідники, китайські керівники
намагалися спроектувати свій досвід веден-
ня громадянської війни на світовий револю-
ційний процес у тій формі, в якій вони його
уявляли. Поряд із тим, що до середини
шістдесятих років ХХ ст. у зовнішньополі-
тичній діяльності КНР стали виявлятися
рецидиви старого “партизанського мислен-
ня”, ці зміни стали першими симптомами
подальшої ідеологізації зовнішньої політи-
ки КНР, процесу, що прийняв абсурдні фор-
ми у другій половині шістдесятих років.

“Десятиліття смут” (період із 1966 по
1976 р.) стало трагічним етапом у житті
китайського суспільства. Не стала винятком
і область зовнішньої політики. На думку
китайських авторів, “культурна революція”
відкинула назад розвиток китайської науки
про міжнародні відносини, завдала шкоди
міжнародному престижу Китаю8. Особли-
во важка ситуація склалася наприкінці
шістдесятих років, коли дослідження в га-
лузі міжнародних відносин практично при-
пинилися. Були розпущені наукові центри,
закриті навчальні заклади. Піддавалися пе-
реслідуванням кваліфіковані кадри

фахівців-міжнародників. Скільки-небудь
систематична дослідницька робота була пе-
рервана. Міжнародні дослідження знову
були обмежені вкрай вузькими колами ви-
щих керівників. Наприклад, з травня по
жовтень 1969 р. під патронажем Чжоу Ень-
лая у напівконспіративній обстановці, тає-
мно від хунвейбінів, функціонувала група з
чотирьох “старійшин” – Чень І, Є Цзяньіна,
Сюй Сянцяня і Не Жунчженя. Ця група у
вільний від роботи на столичних підприєм-
ствах час займалася дослідженням міжна-
родної проблематики і за підсумками засі-
дань, що проводилися декілька разів на
місяць, пропонувала свої висновки щодо
стратегічних питань міжнародної ситуації,
взаємовідносин із Радянським Союзом і
Сполученими Штатами9. Причому в сучас-
них китайських роботах запровадження та-
ких методів аналізу міжнародної ситуації,
обмежених самих по собі, розглядається як
позитивне зрушення у порівнянні з поперед-
німи двома–трьома роками. Наведені при-
клади зайвий раз свідчать про рівень ува-
ги, що приділявся в той період питанням
зовнішньої політики і про рівень компетент-
ності, на якому ці питання вирішувалися.

У 1978 році після проголошення на III
Пленумі ЦК КПК курсу на модернізацію
китайські керівники доклали чимало зусиль,
аби виправити серйозні лівацькі помилки,
допущені у період “культурної революції”.
Тому є сенс найбільшу увагу при аналізі да-
ного періоду приділити тим концепціям і
установкам, що зіграли найважливішу роль
для становлення сучасної зовнішньополі-
тичної теорії КНР, свідомо випустивши
деякі кон’юнктурні, прохідні і малозначущі
розробки періоду “культурної революції”,
що найчастіше були непридатними вже в
момент їхнього проголошення. До найбільш
стійких категорій китайського політичного
лексикону, що з’явилися наприкінці шістде-
сятих років, належать категорії “гегемоніз-
му” і “наддержави”, що зберегли своє зна-
чення і донині, а також визначення
Радянського Союзу як “ревізіоністської” і
“соціал-імперіалістичної”* країни, що вжи-
валися до початку вісімдесятих років.

У другій половині шістдесятих років
помітно погіршилося міжнародне станови-
ще Китаю. Відносини із західними країна-
ми залишалися різко загостреними. Жодне
з спірних питань з ними не було вирішене.
Погіршилися або як і раніше були неуре-
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гульованими відносини з країнами Цент-
ральної і Південно-Східної Азії, чия недо-
віра до Китаю різко посилилася в резуль-
таті проведення “дипломатії хунвейбінів”
і загальної непередбачуваності політики
КНР. Колишні союзники із соціалістично-
го табору перетворилися в небезпечних
супротивників, зокрема, розбіжності з Ра-
дянським Союзом “завдяки” зусиллям обох
сторін з ідеологічної полеміки переросли
у конфронтацію на міждержавному рівні.
Цей процес супроводжувався взаємною
мілітаризацією прикордонних областей,
одним із кроків у який було введення в
1966 р. радянських військ до Монголії.

При цьому китайськими керівниками,
очевидно, вважалося, що за умов відносної
стабілізації радянсько-американських відно-
син конфлікт між “наддержавами” менш
ймовірний, ніж сутичка однієї з цих “наддер-
жав” із Китаєм. Проте це зовсім не проявля-
лося у вигляді активних зовнішньополітич-
них кроків, спрямованих на врегулювання
відносин Китаю з “наддержавами”. Основ-
ну увагу в Пекіні було приділено внутрішнім
мобілізаціям. Наприклад, у серпні 1966 р. на
робочій нараді було прийнято рішення про
будівництво “третьої лінії оборони” у глибин-
них районах Китаю, про активізацію військо-
вого навчання населення тощо.

Певним переломним моментом у світог-
ляді китайських керівників можна, очевид-
но, визнати 1968 р., коли Сполучені Штати
виявилися значною мірою зв’язані війною
в Індокитаї, а Радянський Союз введенням
військ до Чехословаччини продемонстрував
свою готовність на пряме втручання у
внутрішні справи соціалістичних країн,
події в яких розвивалися не за радянським
сценарієм. У цей період все чіткіше позна-
чається розрив між марксистсько-ленінсь-
кою фразеологією і практичними геополі-
тичними підходами китайської зовнішньої
політики при явному приматі останніх. На-
далі ця тенденція одержала розвиток, що,
зокрема, відбилося на початку сімдесятих
років у нових концептуальних розробках
китайського керівництва.

Сучасні китайські спеціалісти у своїх
дослідженнях проводять таку послідовність
зміни китайської позиції: “... Аж до цього
моменту (прикордонних сутичок
1969 року. – С.Н.) Китай завжди був у пер-
шу чергу орієнтований на боротьбу проти
США. У 1968 р., після вторгнення Радянсь-

кого Союзу до Чехословаччини, Голова КНР
Мао Цзедун направив телеграму албансь-
ким керівникам, у якій говорилося, що по-
чався новий історичний етап боротьби про-
ти американського імперіалізму і
радянського ревізіонізму. Слідом за тим зно-
ву було висунуте гасло про необхідність ут-
ворення найширшого єдиного фронту бо-
ротьби проти американського імперіалізму.
Аж до заяви Мао Цзедуна від 20 травня
1970 року вістря боротьби все ще було спря-
моване проти американського імперіалізму.
Проте після цього в наших установках по-
чалися поступові зміни. Хоча, як і раніше,
орієнтирами боротьби були два гегемони,
проте більшу увагу приділено боротьбі про-
ти “радянського соціал-імперіалізму”. Це
свідчило... про те, що наша країна перенес-
ла упор боротьби зі Сполучених Штатів на
Радянський Союз”10.

У своїх спогадах про роботу групи чо-
тирьох “старійшин” – Чень І, Є Цзяньіна,
Сюй Сянцяня і Не Жунчженя – секретар
цієї групи Сюн Сянхуей описує внутріш-
ню динаміку змін оцінок цього мозкового
штабу. На IX з’їзді КПК, який відбувся з 1
по 26 квітня 1969 року, де Сполучені Шта-
ти були названі головним ворогом народів
усього світу, був зроблений висновок про
можливість агресивної війни (у тому числі
ядерної) проти Китаю. Незабаром після
з’їзду була створена згадана група і лише
через кілька місяців, у липні, вона подала
вищому керівництву доповідь, основні вис-
новки якої помітно розходилися з офіцій-
ною пропагандою. До числа головних із
них можна віднести такі. По-перше, у най-
ближчий доступний для огляду період не-
велика можливість того, що американський
імперіалізм і радянський ревізіонізм по-
одинці або спільно розв’яжуть великомас-
штабну агресивну війну проти Китаю. По-
друге, радянський ревізіонізм розглядає
Китай як головного ворога. Погроза з його
боку для безпеки Китаю більша, ніж небез-
пека з боку американського імперіалізму.
По-третє, передислокація радянських
військ на схід зовсім не означає переміщен-
ня сюди центру радянської стратегії. Голов-
ний упор радянський ревізіонізм, як і рані-
ше, робить на Європу.

Зі сказаного вище випливав загальний
висновок про малоймовірність виникнен-
ня великомасштабної війни проти Китаю,
про те, що протиріч між Китаєм і Радянсь-
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ким Союзом більше, ніж протиріч між Ки-
таєм і США. Ці висновки, на думку Сюн
Сянхуея, заклали основу для нормалізації
китайсько-американських відносин11.

Подальший розвиток міжнародних
подій, зокрема, погіршення міжнародного
положення США у зв’язку із війною у
В’єтнамі, укладання радянсько-індійського
Договору про дружбу, який у Пекіні розгля-
дали як такий, що націлений проти КНР,
фактичне визнання президентом США
Р. Ніксоном багатополюсності світу (яке от-
римало високу оцінку в Пекіні), перевага для
КНР розвитку китайсько-американських
економічних відносин і готовність США на
поступки заради зближення з КНР при кон-
трастно жорсткій позиції Москви, а також
ряд інших різнопланових обставин і подій
зумовили орієнтацію Пекіна на Вашингтон,
що і було деякою мірою практично реалізо-
вано вже до 1972 р. у результаті візиту до
КНР президента США Р. Ніксона.

Зрозуміло, зростання прагматизму і зру-
шення в політичному світогляді китайсько-
го керівництва не могли не накласти певний
відбиток і на галузь зовнішньополітичної
теорії КНР. В умовах, коли по національних
кадрах фахівців-міжнародників був нанесе-
ний важкий удар і власний науковий потен-
ціал Китаю був у вирішальному ступені
підірваний, вузькому колу високопоставле-
них китайських теоретиків, багато хто з яких
зовнішньополітичною проблематикою зай-
малися, образно кажучи, за сумісництвом,
прийшлося вдатися до створення своєрідно-
го сурогату, в якому були сполучені концеп-
туальні розробки західних фахівців-міжна-
родників і практичні доктринальні
установки китайського керівництва, більш
зважені підходи прагматиків і екст-
ремістські гасла “лівацького” крила ки-
тайського керівництва, яке все ще зберіга-
ло силу.

На початку сімдесятих років була відкри-
то і недвозначно висунута теза про більшу
небезпеку Радянського Союзу: “Амери-
канський імперіалізм – це паперовий тигр,
що давно вже простромлений народами
світу, “соціал-імперіалізм” набагато оманли-
віший у порівнянні із імперіалізмом старої
марки і тому набагато небезпечніший”12.

На X з’їзді КПК, що відбувся в серпні
1973 р., поряд із проголошенням задачі
“...посилювати згуртованість із пролетарі-
атом, пригнобленими народами і націями

усього світу, із країнами, що піддаються
третируванню з боку імперіалізму, колоніа-
лізму і неоколоніалізму, особливо проти ге-
гемонізму і двох наддержав – США і
СРСР”, відзначалося, що “після війни в
Кореї американський імперіалізм пішов під
гору”, в той час, як Радянський Союз на-
бирає силу й активізує свою діяльність, і
висувалося гасло бути, в першу чергу, го-
товими до “раптового нападу радянського
ревізіонізму” власне на Китай13. При цьо-
му тут же містилася теза про те, що “Ра-
дянський Союз створює видимість на
Сході, а завдає удару на Заході”14, що мож-
на розцінити як визначений натяк на мож-
ливість зближення, адресований Заходу. Це
стало і симптомом того, що в Китаї почали
мислити глобальними категоріями, раціо-
налізуючи свої зовнішньополітичні підхо-
ди. Але повною мірою це проявилося в
1974 р., коли Мао Цзедун у бесіді з прези-
дентом Замбії Каундой обмалював основні
контури, а Ден Сяопін в ООН виклав роз-
горнутий варіант нової теорії “трьох
світів”. Відповідно до версії Ден Сяопіна,
“США і СРСР складають перший світ.
Країни, що розвиваються, Азії, Африки і
Латинської Америки, а також країни інших
районів, що розвиваються – третій світ.
Розвинуті країни, розташовані між цими
двома світами, – другий світ”15. Появу даної
конструкції Ден Сяопін обумовлює трьо-
ма головними чинниками, що характери-
зують зміни, які відбулися у світі:

1) одержали незалежність і активізують
свою участь у міжнародних справах бага-
то держав Азії, Африки і Латинської Аме-
рики;

2) розпався і через появу “соціал-імпе-
ріалізму” не має можливості з’явитися зно-
ву соціалістичний табір;

3) розпалося через нерівномірність роз-
витку капіталізму й імперіалістичне угру-
повання.

Далі у своєму виступі Ден Сяопін об-
ґрунтовує доцільність висунутої концепції,
даючи порівняльний аналіз кожній із трьох
поданих груп країн.

Насамперед, різкій критиці піддаються
“дві наддержави”. І Радянський Союз, і
Сполучені Штати звинувачуються в тому,
що вони “прагнуть захопити світ, викорис-
товуючи різноманітні методи, прагнуть
поставити країни, що розвиваються, під
свій контроль, “наддержави” є головними
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експлуататорами в нашу епоху та новими
осередками війни” і т.под.

Звертаючись до розвинутих країн, що
знаходяться між “наддержавами” і країна-
ми, що розвиваються, Ден Сяопін намагав-
ся показати двоїстий характер цих держав.
З одного боку, вони “підтримують колоні-
альні зв’язки з країнами третього світу”,
але водночас “відчувають контроль, погро-
зу і третирування з боку наддержав і вису-
вають вимоги покінчити з цим, прагнуть
захистити державну незалежність і суве-
ренну цілісність”.

Була дана така характеристика країн
“третього світу”: “країни, що розвивають-
ся, які відчували протягом довгого часу тре-
тирування і гноблення, з одержанням не-
залежності постали перед завданнями
знищення залишків колоніального пану-
вання, розвитку національної економіки,
зміцнення національної незалежності”. Ці
держави являють собою “революційну ру-
шійну силу, що штовхає вперед колесо
світової історії, а також головну силу в бо-
ротьбі проти колоніалізму, імперіалізму й
особливо наддержав”. Місце КНР у цій
конструкції було визначено в такий спосіб:
“КНР – одночасно і соціалістична держа-
ва, і також, держава що розвивається”. Було
підкреслено і ту обставину, що “з двох над-
держав у третируванні народів переважає
та, що прикривається стягом соціалізму”.

Надалі антирадянський аспект у зовні-
шньополітичних підходах КНР посилював-
ся. У матеріалах XI з’їзду КПК і в номері
“Женьмінь жибао” від 1 листопада
1977 року, який був спеціально присвяче-
ний теорії “трьох світів”, важливе значен-
ня надавалось тим аспектам цієї теорії й
ідеям Мао Цзедуна, що були звернені на
використання протиріч між “наддержава-
ми” і обґрунтування можливості залучен-
ня однієї з них для боротьби проти іншої.
У цьому контексті в документах дається
посилання на ленінське висловлення про
необхідність “використання найменшої
тріщини між ворогами, усякої протилеж-
ності інтересів між буржуазними угрупо-
ваннями”16, а також наводиться висловлен-
ня Мао Цзедуна, яке той зробив на початку
1976 р. щодо того, що “у США є у світі інте-
реси, які вони прагнуть захистити, а Ра-
дянський Союз рветься до експансії, і цьо-
го нічим не змінити в епоху існування
класів”17.

Хоча в офіційних документах з’їзду ще
не було прямого заклику до створення ан-
тирадянського “єдиного фронту” із залу-
ченням до нього США, Ден Сяопін прямо
висловився в цьому сенсі в інтерв’ю, яке
він дав 21 жовтня 1977 р. генеральному
директорові агентства “Франс прес” К. Рус-
селю. “Треба зірвати глобальний план, що
виношується Радянським Союзом”, – зая-
вив Ден Сяопін. Далі додав, що сподіваєть-
ся, що до цієї справи буде залучений весь
світ: “третій світ”, “другий світ” і навіть
частина “першого світу” – Сполучені Шта-
ти18. У цей період недвозначні натяки на
можливість об’єднання проти загального
ворога співпадали з досить гострою кри-
тикою імперіалізму США як просто за
“імперіалістичну сутність”, так і за конк-
ретні прояви гегемонізму в зовнішній
політиці. Причому, якщо перша частина
цього двоєдиного і суперечливого підходу
посилювалася в міру зростання впливу
“прагматиків” у китайському керівництві,
то друга, пов’язана з критикою, поступово
сходила нанівець.

Через деякий час, з остаточним прихо-
дом до влади прихильників Ден Сяопіна, ця
тенденція на порівняно короткий термін ви-
лилася у проголошення на офіційному рівні
доктрини “єдиного міжнародного фронту
боротьби” проти Радянського Союзу.

Під час візиту до США в січні 1979 року
Ден Сяопін вже у ранзі визнаного китайсь-
кого керівника знову закликав до спільної
боротьби проти Радянського Союзу:
“США, Китай, Японія, Європа й інші дер-
жави світу повинні об’єднатися, щоб спра-
витися з радянським гегемонізмом... Якщо
Радянський Союз десь у будь-якому
районі світу буде створювати безладдя, то
ми повинні там зупинити, підірвати, пара-
лізувати його діяльність”19.

Поряд із цим в офіційних китайських
документах і засобах масової інформації до
мінімуму зводиться критика, що звучала ра-
ніше на адресу західних країн з міжнарод-
них питань. Здійснюється фактична норма-
лізація відносин КНР зі Сполученими
Штатами і Японією. Критика ж на адресу
СРСР і багатьох його союзників поступо-
во набуває абсолютного характеру, гостро
критикується практично будь-яка зовніш-
ньополітична акція Радянського Союзу,
внутрішнє життя СРСР і ряду інших соціа-
лістичних країн. Стосовно В’єтнаму в лю-
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тому 1979 р. починається пряма військова
акція з метою “надати урок”, яка створює
видимість того, що саме Китай є переднім
краєм боротьби проти “експансії” СРСР і
його союзників. Китай начебто добро-
вільно, під гаслом створення “єдиного
міжнародного широкого фронту боротьби
проти радянського гегемонізму”, втягуєть-
ся в конфронтацію Схід – Захід, причому
як найактивніший учасник на стороні За-
ходу. І поряд із проведенням такого чітко
вираженого конфронтаційного стосовно
Радянського Союзу курсу наприкінці
1978 року проводиться III Пленум ЦК КПК
одинадцятого скликання, який відіграв
роль історичного вододілу в історії КНР.

Значення III Пленуму ЦК КПК
і модернізація зовнішньополітичних
концепцій КНР у вісімдесяті роки
III Пленум ЦК КПК 1978 р. став важли-

вою віхою в історії КНР і переломною
подією в процесі формування китайських
зовнішньополітичних концепцій. Саме
після його проведення протягом вісімдеся-
тих–дев’яностих років ХХ ст. закладалася
теоретична основа сучасної зовнішньої
політики КНР.

Проте в перші місяці і роки після III Пле-
нуму ЦК КПК в неупереджених спостері-
гачів могло скластися враження про чисто
пропагандистський характер прийнятих
пленумом установок, настільки їм супере-
чили практичні зовнішньополітичні кроки.

Курс “чотирьох модернізацій”, що ле-
жав в основі рішень пленуму, очевидний
упор робив на здійснення внутрішньоеко-
номічних перетворень. Зовнішній політиці
було відведено допоміжну роль, пов’язану
із забезпеченням сприятливих зовнішніх
умов для модернізації Китаю. Відповідно
до цього змінювався комплекс зовнішньо-
політичних пріоритетів. На передній план
виходили не цілі підштовхування світової
революції, ідеологічної боротьби і “стра-
тегічного розширення”, а проблеми націо-
нальної безпеки, пов’язані із забезпеченням
мирного стабільного оточення, і питання
розвитку, що прямо залежать від перспек-
тив оптимізації положення Китаю в струк-
турі світових економічних і науково-техні-
чних контактів. У цьому зв’язку для Китаю
головною задачою ставало налагодження
нормальних контактів із усіма членами
світового співтовариства.

Проте в перші два–три роки після III
Пленуму Китай продовжував проводити
яскраво виражену конфронтаційну, антира-
дянську політику. Причини цього крилися
в тому, що в Пекіні при оцінці міжнарод-
ної ситуації вважали, що в протиборстві
“двох наддержав” СРСР знаходиться в на-
ступі, а США – в обороні, що характер
політики, яка проводиться Радянським Со-
юзом, не дає Китаю можливостей для ма-
невру. Китайське керівництво вважало, що
врівноважити “негативний вплив радянсь-
кого чинника” видається можливим не
шляхом двосторонніх погоджень і посту-
пок, а використанням протиріч СРСР із
багатьма іншими країнами й організовую-
чи на нього спільний тиск. Нарешті, ан-
тирадянська політика китайського керів-
ництва в той період була методом впливу
на західні країни з метою двостороннього
зближення в життєво важливих для ки-
тайської модернізації галузях.

Узагальнюючи сказане вище, можна
відзначити, що висування доктрини “єдино-
го фронту” наприкінці сімдесятих років у
цілому суперечило духу рішень III Пленуму
ЦК КПК 1978 року і було вимушеною мірою,
своєрідною поступкою обставинам, що скла-
лися на міжнародній арені в даний період.

Лише до 1981 року, коли після введен-
ня радянських військ в Афганістан стало
очевидним, що ця війна набула затяжного
і вимотуючого характеру, Сполучені Шта-
ти “перейшли у наступ” у боротьбі проти
СРСР, побіжно зробивши свій курс стосов-
но Китаю дещо жорсткішим, а радянська
сторона подала сигнал про можливість
змін у радянсько-китайських відносинах
(виступ Л.І. Брежнєва в 1982 р.), китайські
керівники визнали за можливе перегляну-
ти свої настановчі позиції з приводу кон-
фігурації міжнародних відносин. Саме з
1981–1982 рр. рішення III Пленуму ЦК
КПК знаходили більш повний відбиток в
області зовнішньої політики і, зокрема, в
зовнішньополітичних концепціях і уста-
новках КНР.

Іншими словами, якщо Пленум 1978 р.
заклав об’єктивну основу для змін у
зовнішній політиці КНР, для більш твере-
зого врахування міжнародної обстановки і
реальних можливостей та інтересів Китаю,
отже, для оптимізації міжнародного стано-
вища КНР, то в більш-менш повній формі
ці зміни проявилися кількома роками
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пізніше, зокрема, під час роботи XII з’їзду
КПК у 1982 році.

На XII з’їзді була прийнята центральна
установка на проведення “незалежної і са-
мостійної зовнішньої політики”, що обумов-
лювала принцип невступу до союзницьких
відносин з якоюсь із “наддержав” і деякою
мірою вирівнювала відносини Китаю зі Спо-
лученими Штатами і з Радянським Союзом.

Найбільше рельєфною була зміна ки-
тайського підходу до СРСР: “На Радянсь-
кий Союз більше не навішувались ярли-
ки “ревізіоністського угруповання”,
“соціал-імперіалізму”. Гегемонізм пере-
став бути синонімом однієї наддержави,
цей термін тепер однаковою мірою був ад-
ресований обом наддержавам; замість єди-
ного джерела війни – Радянського Союзу
як головного джерела світової війни була
визначена боротьба наддержав”20.

Втім, у першу половину вісімдесятих
років, коментуючи свої взаємовідносини зі
США і СРСР, китайська сторона не раз
підкреслювала, що це “вирівнювання” жод-
ною мірою не дозволяє говорити про
“рівновіддаленість” китайської сторони у
трикутнику КНР-США-СРСР. При цьому
робилося посилання на необхідність дифе-
ренційованої оцінки позиції “наддержав”
у кожному конкретному випадку.

Іншими словами, замість тотальної
відповідальності однієї або обох наддержав
за нестабільність у світі Пекін, починаючи
з 1982 року, декларує персоніфікацію
відповідальності у світових справах (і не
тільки “двох наддержав”) за конкретні
порушення світового правопорядку. У ма-
теріалах XII з’їзду цей підхід, зокрема, ви-
являється в розмежуванні дій “наддержав”,
що, на думку китайського керівництва, ус-
кладнюють зв’язки КНР із кожною з них.
Для США – це тайванська проблема –
“тінь, що затьмарює китайсько-амери-
канські відносини”, для Радянського Со-
юзу – це “три перешкоди”, без усунення
яких неможлива нормалізація двосто-
ронніх відносин.

Згодом такий підхід набув подальшого
розвитку і висловився у формулі, що ши-
роко цитується китайськими коментатора-
ми: “Китай дотримується принципового
підходу у відносинах із США і СРСР. Ми
не можемо не покращувати відносини з
ними через те, що вони проводять геге-
монізм. Ми не можемо припинити бороть-

бу проти їхнього гегемонізму через те, що
покращуємо відносини з ними. Ми також
не можемо через те, що покращуємо відно-
сини з однією з них, піти на обмеження
інтересів іншої”21.

Позиція ж складається з того, щоб “... у
даному місці, тепер боротися проти того,
хто тепер у даному місці проводить геге-
моністську політику... Необхідно відокрем-
лювати внутрішню і зовнішню політику
держави, що проводить гегемонізм, його
звичайну зовнішню політику і конкретні ге-
гемоністські дії”22.

У новому підході китайського керів-
ництва досить чітко прослідковується зміна
позиції КНР відразу за кількома напрямками.

По-перше, Китай підкреслює, що в ньо-
го немає у світі постійних супротивників,
відносини з якими можна ґрунтувати лише
на непримиренній боротьбі, діючи “вістрям
проти вістря”, підпорядковуючи усі форми
взаємних зв’язків кінцевій задачі взаємного
протиборства. Відтепер основний акцент
робиться не на пошуки нових форм і методів
конфронтації із супротивником, а на зусил-
ля по скороченню сфери цієї конфронтації і
розширенню галузі перетинання взаємних
інтересів. Іншими словами, XII з’їзд закрі-
пив відхід від “конфронтації” у двосто-
ронніх відносинах (із “наддержавами”) і
прийняв курс на “конфронтацію і співісну-
вання” при поступовому підвищенні значен-
ня і розширенні форм “співіснування” в цьо-
му двоєдиному поєднанні.

По-друге, деякою мірою нівелювалася
межа, що у концепціях КНР раніше позна-
чала якісний поділ учасників світового про-
цесу на повноцінні держави з більш-менш
гармонійним сполученням “народ–уряд”,
що мають, може бути, і суперечливі, але
деякою мірою законні інтереси на міжна-
родній арені, і на напівзаконні “держави–
режими”, що протистоять не тільки всьо-
му світовому співтовариству, але і власним
“народам”, і, як наслідок, висувають на
міжнародній арені незаконні претензії, які
йдуть усупереч з інтересами народів цих
країн. Число останніх варіювалося в різні
роки в китайських зовнішньополітичних
концепціях (від досить широкого кола країн
наприкінці шістдесятих років, до об’єкта
дій “єдиного фронту” – Радянського Союзу
наприкінці сімдесятих років). Цей аспект
концепцій китайського керівництва був сво-
го часу перейнятий із радянської зовнішнь-
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ополітичної традиції, але набув, відпові-
дно до загальних концептуальних змін,
специфічних китайських форм.

Після XII з’їзду КПК Пекін визнає за всіма
учасниками світового співтовариства право
на власні законні інтереси. Що ж стосується
відмінності “двох наддержав”, то воно,
відповідно до нових уявлень китайського
керівництва, носить не якісний, а скоріше
кількісний характер через розбіжності
кількісних показників: рівня озброєності,еко-
номічного потенціалу та ін., а також ступеню
перекручування в силу історичних причин
усвідомлення власних реальних інтересів.

По-третє, після XII з’їзду китайські ке-
рівники відмовляються від однозначно не-
гативного сприйняття будь-яких дій “над-
держав” на міжнародній арені, як
підпорядкованих кінцевій стратегічній
цілі – “досягненню світової гегемонії”. Ок-
ремі кроки Сполучених Штатів (переважно
спрямовані на “стримування радянського
експансіонізму”) одержували в Пекіні схва-
лення і наприкінці сімдесятих років. Але
тоді, у рамках стратегії “єдиного фронту”,
це було відступом від цілей “малої”
конфронтації заради більш важливих задач
“великої” конфронтації. Поворот, що відбу-
вався у 1982–1984 рр., мав, на відміну від
тактичного маневрування кінця сімдесятих
років, більш глибокий характер. Визнання
за “наддержавами” спроможності на об’єктив-
но позитивні дії на міжнародній арені, по
суті, стало черговим кроком у звуженні кон-
фронтаційного наповнення зовнішньополі-
тичних концепцій КНР. Це означало появу
можливості співробітництва зі Сполучени-
ми Штатами і Радянським Союзом не тільки
з проблем, пов’язаних із двостороннім
рівнем відносин, але також і з глобальних,
регіональних питань.

Відповідно до проведених змін відбу-
валося корегування й інших аспектів зовніш-
ньополітичних концепцій КНР. Насампе-
ред, слід зазначити зміну уявлень
керівництва КНР щодо структурної карти-
ни міжнародних відносин. У матеріалах
з’їзду відсутні нагадування про теорію
“трьох світів”, назва якої відбивала уявлен-
ня китайських керівників у даній області.
Втім, терміни “перший світ”, “третій світ”
так само вживалися в китайському політич-
ному лексиконі, а жодний із керівників не
виступив із заявою про невідповідність
теорії “трьох світів” новим історичним

умовам. Проте припинилася і пропаганда
теорії “трьох світів” на офіційному рівні, а
термін “другий світ”, що не зустрічався вже
в матеріалах XII з’їзду КПК, був фактично
виключений з ужитку, поступившись своїм
місцем терміну “розвинуті країни”.

Дещо змінилися з точки зору китайських
керівників і функції, які у нових історичних
умовах мали виконувати країни, що розви-
ваються. Від проблем антагоністичного про-
тистояння і гострої політичної боротьби ос-
новна орієнтація країн “третього світу”
змінилася в напрямку поєднання політичної
боротьби проти окремих проявів політики
гегемонізму на міжнародній арені і політи-
ко-економічній боротьбі за встановлення
більш справедливих і взаємовигідних відно-
син з усіма іншими учасниками міжнарод-
ного процесу. Останнє, природно, саме со-
бою мало на увазі наявність нормальних
взаємовідносин між різними групами країн,
включаючи “наддержави”.

Важливі зміни відбулися у світогляді
керівництва Китаю з проблеми визначен-
ня місця країни в структурі міжнародних
відносин. На XII з’їзді було підтверджене
формулювання, про те, що КНР є і соціалі-
стичною країною, і країною, що розви-
вається, приналежною до “третього світу”.
Китайські керівники особливо підкреслю-
вали у своїх виступах, що Китай ніколи не
стане “наддержавою” і не буде проводити
гегемоністську політику.

Новим же виявилося те, що Китай у
своїх пошуках самостійної ролі у світі
хоча і не декларуючи, проте претендуючи
на місце, рівноправне становищу “наддер-
жав”, тобто близьке до становища третьо-
го центру, вибрав образ “незарядженого”
або неконфронтаційного “полюса”, що
знаходиться на меншій відстані від “різно-
заряджених полюсів” – Сполучених
Штатів і Радянського Союзу, ніж відстань,
що розділяє їх самих. У цьому полягає
важливе значення установки на проведен-
ня “незалежної і самостійної зовнішньої
політики”, що з певної точки зору в той
період можна було назвати політикою
“вільного балансування” у трикутнику
СРСР–КНР–США.

Поряд із змінами китайської позиції сто-
совно “двох наддержав”, переоцінкою
їхньої ролі і можливостей, кардинальному
коригуванню піддалися й уявлення керів-
ництва КНР щодо можливості й доціль-

Концепції КНР у галузі національної безпеки
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ності боротьби за мир, про перспективи
мирного будівництва в Китаї.

Протягом шістдесятих-сімдесятих років
у Пекіні вважали, що самий факт існування
у світі імперіалістичних (або соціал-імперіа-
лістичних держав) означає неминучість, а в
певному відношенні і бажаність нової світо-
вої війни. Ця теза, зокрема, прослідковуєть-
ся в матеріалах XI з’їзду КПК. Так, у політичній
доповіді голови ЦК КПК Хуа Гофена
(12 серпня 1977 р.) цілком чітко вказується
на “неможливість скільки-небудь тривало-
го миру”, на “неминучість війни”, на те, що
якщо навіть не буде війни між імперіаліз-
мом і соціал-імперіалізмом, то все одно на-
роди піднімуться на революцію.

Проте трохи більше ніж через рік, після
остаточного утвердження при владі групи
Ден Сяопіна, акценти в цій області помітно
зміщаються. У листопаді 1978 р. Ден Сяопін
серед цілей китайської дипломатії згадує
задачу боротьби за більш тривалий мир:
“Якщо тільки ми будемо діяти належ-
ним чином, то початок війни можна
відтягнути”23.

Ще чіткіше конкретизована ця задача в
доповіді “Про ситуацію і задачі сучасного
моменту”, з яким Ден Сяопін виступив
16 січня 1980 р.: “Якщо як слід вести бо-
ротьбу проти гегемонізму, можна відтягну-
ти початок війни, боротися за більш три-
валий період миру, це можливо, і ми
докладаємо зусиль у даному напрямку”.
Тут, як очевидно, мова вже не йде про пря-
мий зв’язок між існуванням імперіалізму і
неминучістю війни.

Заставою продовження миру є бороть-
ба проти конкретних гегемоністських дій
на міжнародній арені.

Нарешті, у 1982 р. китайські керівники
піднімають питання не просто про мож-
ливість відтягування війни, а про те, чи
можливо в принципі не допустити війни і
домогтися миру, не обмеженого більш-
менш тривалими тимчасовими рамками. В
результаті в Пекіні приходять до позитив-
ної відповіді на це питання, яка була закріп-
лена у матеріалах XII з’їзду КПК: “Якщо
лише народи усього світу об’єднаються
воєдино і поведуть рішучу боротьбу проти
всіх проявів гегемонізму й експансіонізму,
мир в усьому світі можна буде захистити”.

Виступаючи у наступні роки з обґрун-
туванням свого прогнозу щодо можливості
уникнути виникнення нової світової війни,

Ден Сяопін не раз вказував, що з кожним
наступним десятиліттям можливість війни
буде поступово зменшуватися24. Цей вис-
новок він, зокрема, пов’язував із ростом
“сил миру” і з тією обставиною, що, “коли
через тридцять або п’ятдесят років Китай
наблизиться до розвинутих держав.., розв’я-
зати війну буде значно складніше”25.

З переглядом концепції війни і миру по-
в’язане висування ряду нових зовнішньопо-
літичних установок, що торкаються пробле-
ми взаємовідносин Китаю з навколишнім
світом і принципи вирішення ряду актуаль-
них проблем. Найважливішу роль відіграє
зовнішньополітична установка на проведен-
ня “відкритої політики”, що, мабуть, у ви-
рішальному ступені визначає загальний ха-
рактер зовнішньої політики КНР.

Висування цієї установки, без сумніву,
було наслідком ретроспективного аналізу
історичного досвіду Китаю, результатів
проведення замкнутої ізоляціоністської
політики в різних історичних умовах. Час-
те застосування цього принципу в сполу-
ченні “реформа – відкрита політика”
свідчить про те, наскільки важливе значен-
ня надають зовнішній відкритості в Китаї,
про визнання китайськими керівниками
діалектичного взаємозв’язку між вирішен-
ням задач внутрішнього розвитку і пере-
глядом перспектив залученості Китаю до
загальносвітових процесів.

Друга половина вісімдесятих і початок
дев’яностих років ХХ ст. стали у світовій
політиці, мабуть, найбільш динамічним пе-
ріодом з часу закінчення Другої світової
війни. Сьогодні можна сказати, що цей ча-
совий відрізок був ознаменований почат-
ком кардинальних змін світового правопо-
рядку, який склався в повоєнні роки.

Більшість помітних учасників світово-
го процесу вжили заходів щодо коригуван-
ня своєї політики, спрямованих на більш
об’єктивне і точне врахування зовнішньо-
політичних інтересів, як своїх власних, так
і інших партнерів по міжнародних відно-
синах. Не стала винятком і Китайська На-
родна Республіка, що продовжила врегулю-
вання своїх зовнішньополітичних підходів.

Поряд із продовженням тенденції по
виправленню очевидних перекосів у ки-
тайській зовнішній політиці, яка проявила-
ся в зазначений період, зокрема, у прий-
нятті рішень про поширення відкритої
зовнішньої політики на соціалістичні краї-

С.М. Нікішенко



Східний світ №2  200380

ни, включаючи Радянський Союз, і про роз-
виток китайсько-радянських відносин в
економічній, науково-технічній, культурній
та ряді інших областей до завершення повної
нормалізації двосторонніх відносин і усу-
нення комплексу перешкод, підвищена ува-
га стала приділятися створенню нової дов-
гострокової теоретичної основи для
проведення збалансованого зовнішньопо-
літичного курсу. Іншими словами, просто-
го прагматизму в зовнішній політиці стало
замало, необхідним став концептуально об-
ґрунтований прагматизм. Так порушував
питання під час однієї з наукових дискусій,
що відбулася в 1987 р., віце-президент Ака-
демії суспільних наук (АСН) Китаю, дирек-
тор Інституту США АСН Китаю Чі Шень-
чжи: “В Китаї спочатку була теорія “двох
таборів”, потім теорія “трьох світів”. Чи
були ці теорії цілком правильними свого
часу, чи прийнятні вони в теперішніх умо-
вах? Якщо ж вони не можуть бути застосо-
ваними або не цілком застосовні, то яку
теорію можна запропонувати замість?”. І
ніби даючи відповідь на поставлені питан-
ня, він підтверджує “недостатність тези про
діловий підхід” і відзначає “потребу” ство-
рення “системної теорії”, “щоб правильно
оцінити світову реальність”26.

Можливо, тому в вісімдесяті роки ки-
тайські керівники не виступали із широко
розгорнутими і значною мірою конкретизо-
ваними варіантами зовнішньополітичної
теорії, подібними теорії “трьох світів”, що,
мабуть, усередині країни звузило б межу для
вільних дискусій з даної проблематики.

Найбільш широко в другій половині
вісімдесятих років коментувалися концеп-
туальні висловлення Ден Сяопіна, зроблені
ним під час бесіди з делегацією торгово-
промислової палати Японії 4 березня 1985 р.
Ден Сяопін, зокрема, заявив, що двома
“найбільш значними стратегічними пробле-
мами в сучасному світі, що носять глобаль-
ний характер, є проблема миру та економіч-
на проблема. Проблема миру – це проблема
“Схід–Захід”, а економічна проблема – це
проблема “Північ-Південь”27. Під час бесіди
Ден Сяопін коротко торкнувся також про-
блеми “великого трикутника міжнародної
ситуації” (КНР, США, СРСР), підкреслив-
ши, що сили китайської сторони дуже
слабкі, а також підтвердивши уже вислов-
лену ним ідею про те, що, “коли Китай ста-
не розвинутою країною, сили миру, які стри-

мують війну, значно зростуть”. Але голов-
ну увагу Ден Сяопін приділив не військо-
во-політичним, а політико-економічним ас-
пектам розвитку міжнародних відносин, що,
як уявляється, зайвий раз підтвердило тен-
денцію підвищення питомого значення не-
воєнних аспектів аналізу міжнародної ситу-
ації. У цілому ця оцінка свідчила про
завершення процесу еволюції загальних уяв-
лень керівництва КНР – від концепції “війн
і потрясінь” до діаметрально протилежної
концепції “миру і розвитку”.

До 1985–1986 рр. намітилося загальне
коло проблем, яке привернуло увагу ки-
тайських фахівців-міжнародників. Ці про-
блеми поділялися за такими основними
напрямками:

1) переосмислення структури міжнарод-
них відносин і співвідношення сил у світі,
позбавлене не лише однобокого “ідеологі-
зованого”, але й однобокого “воєнізовано-
го” бачення, за якого головний упор робить-
ся на розрахунки військово-стратегічних
параметрів світового протистояння;

2) аналіз тенденцій розвитку світу, основ-
них протиріч, що бере до уваги загальний
напрям світових процесів, появу нових явищ
міжнародного життя і такий, що враховує
можливі наслідки таких чинників, як НТР;

3) визначення з урахуванням отриманих
у ході деталізованих досліджень резуль-
татів місця Китаю в системі міжнародних
відносин і шляхів оптимізації міжнародно-
го становища Китаю.

На думку китайських спеціалістів,
“справжній бум, що почався в Китаї з
1985 р. у вивченні міжнародних відно-
син”28, вже із самого початку приносив
значні позитивні результати. Що ж сто-
сується умов для аналітичної роботи, то,
як оцінили їх учасники однієї з конфе-
ренцій, це “золоте сторіччя” для вивчення
міжнародних проблем29. У відносному
плані, якщо порівнювати з усім попереднім
періодом існування КНР, з такою оцінкою
важко не погодитися.

Як уже відзначалося вище, два з основ-
них напрямків аналітичних досліджень, по
суті, зводилися до вивчення сучасної струк-
тури міжнародних відносин і етапу їхньо-
го розвитку.

Починаючи з кінця 1986 року серйозну
увагу китайських аналітиків привернуло
вивчення структури сучасних міжнародних
відносин (або, відповідно до термінології
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китайських політологічних видань, “архі-
тектоніки міжнародних відносин”). Окре-
мих аспектів даної проблеми торкалися в
Китаї і раніше, зокрема при оцінці ролі й
можливостей “двох наддержав”, але лише
в другу половину вісімдесятих років робо-
та в цьому напрямку набула комплексного
і самостійного характеру.

Категорія “архітектоніка” (гецзю), що
міцно увійшла до наукового лексикону ки-
тайських політологів, трактується ними як
“внутрішня конструкція, стан речовини”.
Що ж стосується міжнародної політичної
архітектоніки, то це “певна конструкція,
визначений стан, ситуація, стан, що
сформувався в результаті взаємодії і
взаємовпливу на міжнародній арені у
визначений період часу визначених пол-
ітичних сил”30. “Архітектоніка відносно
стійка й у той же час схильна до постійних
змін. Матеріальною базою змін міжнарод-
ної політичної архітектоніки є зростання
або занепад впливу різноманітних сил все-
редині.., які складаються на основі еконо-
мічних, політичних, військових, суспіль-
них, культурних умов різноманітних країн,
а також зазнають впливу різноманітних
внутрішніх і зовнішніх чинників”31.

Деякі китайські автори розрізняють “ос-
новну” і “стратегічну” світову архітектоні-
ку32. “Основна архітектоніка” (цзібен гецзю)
вказує на головні світові сили і сформовані
ними корінні протиріччя. Нова “основна
архітектоніка”, що склалася після Жовтне-
вої революції і зафіксувала появу трьох ос-
новних сил: “соціалістичних і імперіалі-
стичних держав, а також залежних країн та
народів колоній і напівколоній”, за минулі
десятиліття (принаймні, до сімдесятих
років), піддалася лише незначним змінам.
При дослідженнях міжнародної обстанов-
ки її необхідно враховувати. Основну ж ува-
гу варто приділяти “стратегічній архітек-
тоніці” (чжаньлюе гецзю), що, на відміну
від порівняно стійкої “основної архітектон-
іки”, відбиває “динаміку розвитку взаємних
протиріч між основними силами протягом
різноманітних етапів розвитку світової
історії”. Тому “світова архітектоніка”, або
“архітектоніка міжнародних відносин”, яка
звичайно згадується в сучасних китайських
політологічних роботах, – це “стратегічна
архітектоніка”.

Серед китайських аналітиків наприкінці
вісімдесятих років існували різні точки зору

на те, які етапи пройшов розвиток стратегіч-
ної архітектоніки після закінчення війни.
Спробуємо виділити те загальне, що їх об’єдну-
вало. По-перше, цілком чітко визначені межі
щодо чистої двополярності міжнародних
відносин – “порівняно короткий, не більше
десяти років”33 період, що охоплює п’ятде-
сяті роки. По-друге, у більшості робіт та-
кий період пов’язується з процесом форму-
вання “трьох світів”, протиріччя яких є
основними як мінімум для сімдесятих років.
По-третє, переважна більшість авторів
визначальною тенденцією сучасного етапу
назвали “мультиполяризацію” міжнародних
відносин. При цьому багато авторів підкрес-
лювали, що дана тенденція не означає по-
вернення до архітектоніки “європоцентрич-
ної мультиполярності”, що існувала “з
відомими змінами з часів наполеонівських
війн до кінця Другої світової війни”. “Муль-
типолярність, що з’являється, не схожа на
старі історичні прецеденти. Це багатопо-
люсність, в якій присутні багато сил, багато
рівнів, багато центрів”34.

Як об’єктивну основу для розвитку світу
до багатополюсності китайські автори
відзначили зміни, що відбулися в шістде-
сяті роки, – “катастрофа і розпад двох ве-
ликих таборів” і “поява на світовій арені
великої групи нових країн третього світу”.

Найбільш серйозні розбіжності серед
китайських аналітиків існували не з при-
воду зміни архітектоніки міжнародних
відносин, а щодо тенденції її подальшого
розвитку і з приводу того, яка архітектоні-
ка склалася на сучасному етапі. Тут можна
виділити такі точки зору: деякі спеціалісти
в принципі не приймали ідею про багато-
полюсність як реальну перспективу сучас-
ного світу. Ці погляди, зокрема, розділяв
такий авторитетний спеціаліст, як Чень
Чжунцзін, який виходив із того, що струк-
тура трьох світів є стійкою і довгостроко-
вою об’єктивною реальністю, яка визначає
розвиток міжнародної обстановки на три-
валий період часу в майбутньому, поясню-
ючи це, зокрема, тим, що США і СРСР ма-
тимуть змогу підтримувати свою перевагу
в світі35. До цієї ж відносно нечисленної
тоді групи спеціалістів, що критикували
погляди про багатополюсність, можна
сказати з протилежних позицій, належали
ті, хто вказував, що “роль і вплив двох по-
люсів – США і СРСР постійно знижують-
ся”, і вважав, що, “судячи із сьогоднішньої
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обстановки у світі... розвиток жодної з
інших країн або груп країн... не може при-
звести до формування “полюса”, подібно-
го США і СРСР...”. Головною ж тенденцією
розвитку світу, що проходить під знаком
науково-технічного прогресу та економіч-
ної конкуренції, є деполяризація світу –
створення “безполюсного світу”36.

Нарешті, китайськими аналітиками були
проаналізовані можливості відновлення або
зміцнення двополярності або навіть захоп-
лення одноособової гегемонії однією з “над-
держав”, але така перспектива наприкінці
вісімдесятих мала ще незначнішу кількість
упевнених прихильників і розглядалася
лише як один з варіантів при різноманітно-
му аналізі. Варіанти, в яких би прогнозував-
ся такий розвиток подій, який відбувся
кількома роками пізніше (загострення ки-
тайсько-американських відносин при одно-
часному розпаді Радянського Союзу), на-
вряд чи прораховувалися тоді китайськими
аналітиками навіть на закритому рівні.

Переважна більшість китайських аналі-
тиків сходилося на думці щодо того, що
“перспектива розвитку світу в напрямку ба-
гатополюсності не має скільки-небудь ймо-
вірної альтернативи, про що свідчить уся
логіка світового розвитку”.

Деякі з них підкреслювали утилітарний
характер теорії “багатополюсності”, яка
повинна була, на їхню думку, прийти на
зміну теорії “трьох світів”, що зіграла сво-
го часу позитивну роль, щоб “ще краще
протистояти як контртеорія теорії двопо-
лярності”. “Багатополюсність, яка є оцін-
кою об’єктивної обстановки, одночасно є
чіткою установкою у світовій політиці...
демонструє нашу підтримку і схвалення
тенденції до багатополюсності”37.

Іншим важливим напрямком дослід-
жень наприкінці вісімдесятих років у Китаї
стало глибоке вивчення основних характе-
ристик, протиріч і тенденцій сучасного ета-
пу розвитку світової політики та економі-
ки. До дискусії з даної проблематики було
залучено багато міжнародників, практич-
них робітників, представників суміжних
напрямків науки.

Треба відзначити широку розкиданість
думок по різноманітних аспектах обгово-
рюваної проблематики. Розбіжності поча-
лися вже з питання про те, наскільки пра-
вомірно включати питання про епоху в
сферу дії науки про міжнародні відносини

і зовнішньополітичні концепції. Так, деякі
спеціалісти висловлювали думку, що “пи-
тання про епоху повинне бути категорією
в галузі вивчення наукового соціалізму,
об’єкти і задачі вивчення науки про міжна-
родні відносини визначають, що епоха не
може стати критерієм у згаданій науці і тим
більше не повинна ставати її логічною
відправною точкою...”38.

Проте серед міжнародників, судячи з
усього, переважала інша точка зору, відпо-
відно до якої “погляд на епоху є для нас
основою визначення політики...”39, “погляд
на епоху є нашим найвищим судженням
щодо світових проблем, є головним для нас
у підходах до міжнародних проблем, у роз-
критті основних перспектив їхнього роз-
витку і змін...”40.

Ці розбіжності знайшли своє логічне
продовження в дискусіях щодо вироблен-
ня нового формулювання, яке відображає
зміст епохи, і, відповідно, з приводу різно-
манітних складових теоретичних компо-
нентів, які визначають цей зміст.

У цілому виявилися три різноманітних
напрямки, представники яких висловлюва-
ли різноманітні думки41:

1) спеціалісти, які згодні з тим, що по-
воєнне міжнародне становище, структура
і форми міжнародних відносин зазнали
великих змін. Ці фахівці вважають, що пе-
рехід від капіталізму до соціалізму – про-
цес тривалий і що, як і раніше, залишаєть-
ся в силі ленінське формулювання щодо
характеру епохи (світ, як і раніше, пережи-
ває епоху імперіалізму і пролетарських ре-
волюцій);

2) спеціалісти, які думають, що загаль-
на епоха не зазнала змін. Проте вони вва-
жають, що протягом декількох десятиліть
після Другої світової війни виявилися
етапні зміни, і тому потрібні нові постанов-
ки питань, що дозволяють виявити особ-
ливості етапів;

3) спеціалісти, що сумніваються в точ-
ності суджень Леніна і Сталіна; на їхній
погляд, зміст епохи вже змінився і потрібно
змінити формулювання; деякі з них
підтверджують, що в сучасному світі вже
існує епоха миру і розвитку (або епоха бо-
ротьби за мир та розвиток).

Судячи з матеріалів, які публікуються в
Китаї, перша точка зору про непорушність
“суджень Леніна і Сталіна” щодо характеру
епохи, яка прямо перегукується з наведеною
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вище думкою про те, що питання про епоху
повинне переважно обмежуватися рамками
наукового соціалізму, не підпадаючи під ка-
тегорії науки про міжнародні відносини, не
знаходила в той період широкої підтримки
у фахівців-міжнародників. Більшою попу-
лярністю вона, очевидно, користувалась у
спеціалістів, що розробляли загальнотеоре-
тичні питання в області філософії і науко-
вого соціалізму. На початку 1987 р. вони
опублікували на сторінках газети “Гуанмін
жибао” серію теоретичних статей, у яких із
виходом на міжнародну проблематику обу-
мовлювалося положення про те, що “наша
теперішня епоха як і раніше є епохою імпе-
ріалізму і пролетарських революцій”42.
Цілком зрозуміло, що політологів, які орієн-
туються на вирішення конкретних зовніш-
ньополітичних проблем, такий підхід по-
вною мірою влаштувати не міг. Як зазначав
один з учасників дискусії в тисячному но-
мері часопису “Шицзе чжиши”, “розмежу-
вання епох дається для аналізу положення і
визначення політичного курсу, а не для вста-
новлення мети. Якщо говорити про встанов-
лення мети, то в “Маніфесті Комуністичної
партії” уже давно сказано, що соціалізм не-
минуче прийде на зміну капіталізмові,
навіщо ж знову розмежовувати епохи?”43.

Не була на нараді китайських спеціалістів
переважною й, протилежна точка зору, яка
полягала в тому, що точність суджень Ле-
ніна і Сталіна піддавалася сумніву і що по-
трібно підшукати нові формулювання, що
більш підходять. Цілком природно, що та-
кий чітко конвергенційний підхід в умовах
чіткого проголошення марксистсько-ленінсь-
кого і партійного принципів китайської
політології навряд чи навіть у той період
відносної лібералізації досліджень міг зай-
няти домінуючі позиції серед китайських
міжнародників.

Найбільш широку підтримку серед ки-
тайських спеціалістів одержала третя (або
друга в даному вище перерахуванні) точка
зору, яку можна умовно визнати як компро-
місну порівняно з викладеними вище підхо-
дами, адже вона поряд із визнанням загаль-
ної тенденції переходу від капіталізму до
соціалізму основну увагу приділяла конкре-
тиці більш обмеженого часового відрізку,
пережитого сучасним поколінням людей.
“Якщо говорити в цілому, – зазначав один
із прихильників такого підходу директор
Інституту світової економіки та міжнарод-

ної політики Пу Шань, – то наша епоха – це,
звісно ж, усе ще епоха переходу від капіта-
лізму до соціалізму. Проте це дуже трива-
лий історичний період. Цю велику епоху
необхідно розбити на періоди, відрізки”.

Таким чином, наявний двоїстий підхід
китайських спеціалістів при визначенні су-
часного історичного етапу. З одного боку,
переважна більшість з них визнають, як і
раніше, життєве марксистсько-ленінське
трактування епохи, з іншого – при розгляді
конкретних питань сучасного міжнародно-
го життя виходять із визначених характери-
стик, тенденцій і протиріч “малої епохи”.
Певною мірою такий підхід у чомусь пере-
гукувався з викладеним вище методом роз-
поділу архітектоніки міжнародних відносин
на “основну” і “стратегічну”. Подібність
прослідковується в тому, що першочергову
увагу передбачалося приділяти конкретній
“стратегічній” архітектоніці, а “велика епо-
ха” служила лише фоном практичної політи-
ки або, іншими словами, пов’язана з відкла-
деними на невизначений період цілями,
методами, засобами і принципами.

Неважко зробити висновок, що всі зу-
силля китайських аналітиків у даному на-
прямку служили одній певною мірою су-
перечливій задачі – “деідеологізації”
зовнішньополітичної теорії і зовнішньої
політики КНР у цілому при зберіганні зов-
нішньої лояльності традиційним постула-
там марксизму.

Зміна теорії і практики
зовнішньої політики Китаю

в дев’яності роки ХХ ст.
Трагедія 3–4 червня 1989 р. на площі

Тяньаньминь лишила важкий слід у житті
китайського суспільства. Вона вплинула і
на сферу міжнародної діяльності КНР. У
реакції західного співтовариства на події,
що відбулися, в Пекіні бачили прагнення
підірвати стабільність Китаю.

Китайські коментатори пильнішу увагу
стали приділяти “загостренню класової
боротьби на міжнародній арені” (що на
їхню думку, відбувалося), вираженому,
зокрема, у спробах західних країн, і насам-
перед США, стимулювати “мирну еволю-
цію” (до капіталізму) у країнах соціалізму.
Деякі найбільш “пильні” китайські дослід-
ники критикували в той період колишні
підходи: “У питаннях про ставлення до ка-
піталізму можна бачити лише одну сторо-
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ну – “мирне співіснування” і не бачити
“мирної еволюції”, лише економічну допо-
могу, але не “надстримування”. Все це –
прояв хиб ідеологічного бачення”44. Про
серйозність реакції китайського керів-
ництва на пекінські події свідчила заява Ян
Шанкуня в 1990 р. В ній він, характеризу-
ючи сформовані в той період відносини
Китаю із зовнішнім світом, заявив:

“Деякі на Заході хотіли б закрити ки-
тайські двері зсередини”45. Це свідчило про
те, що під сумнівом дійсно виявилося
проведення “відкритої політики”, най-
важливішої складової перетворень у Китаї.

Різко погіршилися відносини КНР із
західними країнами, особливо із США,
настільки, що згодом, у 1996 р., коли знову
почалося поліпшення китайсько-амери-
канських відносин, у Пекіні його назвали
“другою нормалізацією” (поряд із нормалі-
зацією кінця 70-х рр.).

Певна ідеологізація зовнішньої політи-
ки, крім впливу внутрішніх чинників, та-
кож була реакцією на деякі зміни міжна-
родного порядку. Серед них, без сумніву,
важливу роль відіграли економічні санкції
проти КНР деяких західних країн, а також
широка кампанія морального осуду з боку
західної (і не тільки західної) громадськості
та частини політичних кіл. Але, мабуть, ще
більш важливою причиною повороту у
світогляді китайського керівництва стала
ланцюгова реакція падіння режимів у краї-
нах Східної Європи, з якими Пекін почав
був налагоджувати досить близькі відноси-
ни. У Пекіні існували серйозні побоюван-
ня, що ця тенденція може знайти своє про-
довження в Китаї. Тому на передній план
була висунута задача захисту світового соціа-
лізму, яка прямо перегукувалася з головною
метою китайського керівництва – забезпе-
ченням внутрішньої стабільності.

Втім акцент на ідеологічні аспекти у
своїй зовнішній політиці Пекін робив ско-
ріше вимушено і постарався в міру мож-
ливості якомога швидше перекласти відно-
сини з західними країнами у прагматичну
площину.

Незважаючи на деяке уповільнення
темпів роботи, що відбулося на рубежі де-
сятиліть, китайські аналітики, продовжи-
ли модернізувати свої зовнішньополітичні
уявлення. Епохальні зміни, що відбували-
ся у світі, поставили перед ними нові за-
дачі. Образно кажучи, китайські дослідни-

ки у вісімдесяті роки вивчали переважно
існуючий світ, у дев’яності роки у зв’язку
з тим, що стара архітектоніка пішла в ми-
нуле, а нова ще не сформувалася, світ всту-
пив у перехідний етап, на порядок денний
постало нове питання – яким повинен бути
новий світ. Серед важливих питань, з яки-
ми зіткнулися китайські дослідники, основ-
ними виявилися проблеми зміни світової
архітектоніки і створення нового міжнарод-
ного порядку (НМП).

Погляди щодо нової архітектоніки були
визначені змінами у світі. Зміни, що відбу-
лися на рубежі вісімдесятих–дев’яностих
років (розпад східного блоку, а потім і
СРСР, разом із рівнобіжною активізацією
міжнародної діяльності США) викликали
в Пекіні побоювання щодо можливості
появи “монополярної” архітектоніки. Такі
погляди дискутувалися на тій підставі, що
“США, хоча і залишилися єдиною у світі
наддержавою, також ослабли і просто не в
змозі самі керувати світом”, проте бороть-
ба проти всевладдя певної держави на
світовій арені була внесена в число пріо-
ритетів зовнішньої політики КНР.

Якщо ж говорити про форми прийдеш-
ньої “мультиполярності”, то різні китайські
аналітики подають її по-різному. Вислов-
люється думка, що “двополярна архітекто-
ніка зруйнована цілком, а мультиполярна
ще перебуває в стадії становлення і не на-
була закінченої форми... Проте це і не щось
аморфне”.

У зв’язку з цим, як і раніше існують
термінологічні різночитання. Так, одні з
дослідників вважають неправомочним по-
дальше використання терміна “полюс”,
пропонуючи замінити його на “центр”.
Відповідно до цієї точки зору, “після хо-
лодної війни поступово сформувалася ба-
гатоцентрична світова архітектоніка з
п’ятьма основними силами – США, Япо-
нією, Китаєм, Росією і Німеччиною. Скла-
лася ситуація “одна наддержава – багато
сильних держав”. У цій багатоцентричній
архітектоніці порівняно з двополярною
архітектонікою періоду холодної війни
відбулися не тільки прості зміни за фор-
мою, але й зміни за якістю. Серед особли-
вих характеристик нової міжнародної архі-
тектоніки головною є те, що “полюс”
замінений на “центр”. Особливістю “полю-
су” є тривале стабільне протистояння, а
відмінність “центру” полягає в тому, що
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керівне становище даної країни визначаєть-
ся характером конкретних справ”46.

Відповідно до думки інших аналітиків,
“вимальовується така картина: одна над-
держава (США), декілька сильних держав
(Німеччина, Японія, Росія, Китай та інші),
три економічних полюси (США, Європа,
Японія), два військових полюси (США і Ро-
сія), п’ять політичних полюсів (США, Ро-
сія, Китай, Англія, Франція – п’ять по-
стійних членів СБ ООН). Ця структура
перебуває у процесі змін. Так, США пере-
бувають у депресії, Німеччина і Японія –
на підйомі (Японія меншою мірою), Ки-
тай – на підйомі, Росія, вибравшись із кри-
зового становища, рано або пізно зможе
встати. Є й деякі інші регіони і держави
(наприклад Індія, Бразилія), тенденція роз-
витку яких заслуговує на увагу”47. Дана
точка зору більш розгорнута порівняно з
багатьма іншими, що перераховують різно-
манітні варіації згаданих “полюсів” вели-
ких держав або регіональних груп (наприк-
лад, Європа або “третій світ”).

Висловлювалася думка, що “багатопо-
лярність після холодної війни зовсім не є
перехідним періодом, а є стійким етапом
(тридцять – сорок років), їй відповідає ар-
хітектоніка “одна наддержава – багато
сильних держав”48, що, як зазначається в
багатьох роботах, набула такого вигляду в
1994 році49.

Істотна відмінність порівняно з вісімде-
сятими роками полягає в тому, що майже в
усіх переліках місце одного з полюсів
відводиться Китаю. Раніше ж досить час-
то звучали заяви про те, що Китай не праг-
не і ніколи не прагнутиме статусу “полю-
са”, так само як і статусу “наддержави”.

Що стосується створення нового міжна-
родного порядку, то, відповідно до китайсь-
ких авторів, пріоритет у затвердженні про
необхідність його встановлення належить у
КНР Ден Сяопіну. Зустрічаючись у вересні
1988 року з іноземною делегацією в Пекіні,
він підкреслював: “Зараз необхідно встано-
вити новий економічний і політичний поря-
док”. “Загальна ситуація у світі змінюється,
різні країни обмірковують відповідний но-
вий курс, проблему встановлення нового
міжнародного порядку”50. Наприкінці груд-
ня того ж року даної теми торкалися на засі-
данні Політбюро ЦК КПК51.

Проте, як відзначали ще в 1990 р. самі
китайські спеціалісти, “в Китаю аж до

дійсного моменту немає закінченого про-
екту створення нового міжнародного по-
рядку”52. Певне, у зв’язку з цим протягом
наступного року в КНР пройшла ціла се-
рія представницьких науково-практичних
форумів, під час яких активно обговорю-
валася проблема створення НМП.

Поза країною, після того як Цянь Цічень
в своєму виступі у вересні 1991 р. в ООН
закликав до встановлення “розумного і
справедливого нового міжнародного по-
рядку”, китайські політики і політологи
використовували всілякі форми пропаган-
ди своїх поглядів, у тому числі проведені
під егідою ООН конференції, двосторонні
й багатосторонні переговори, міжнародні
конференції й особисті контакти. Під час
візиту в квітні 1997 р. до Російської Феде-
рації Голови КНР Цзян Цземіня було опуб-
ліковано російсько-китайську спільну Дек-
ларацію про багатополярний світ і
формування нового міжнародного поряд-
ку, що стало свідченням прагнення ки-
тайських керівників поширити своє щодо
розуміння створення НМП на двосторонні
документи, що підписуються зі своїми
міжнародними партнерами53.

Щоб зрозуміти, яким буде запропонова-
ний Пекіном “розумний і справедливий”
НМП, необхідно зупинитися на цілях ство-
рення, методах становлення, принципах,
нормах і механізмах функціонування зга-
даного НМП.

Говорячи про цілі створення НМП,
в Китаї відзначають, що в різних краї-
нах бачать цю проблему по-різному.
Так, “Сполучені Штати прагнуть збе-
регти західний союз, заснувати новий
світовий порядок при забезпеченні сво-
го лідерства. Західна Європа прагне до
внутрішньої інтеграції, ролі незалежно-
го полюса і будівництва “Європи для
європейців”. Японія хоче базувати свої
відносини зі Сполученими Штатами на
базі рівноправного співробітництва, ви-
ступає проти НМП при одностороннь-
ому лідерстві США і закликає до ство-
рення міжнародного порядку, в якому
керівну роль відіграли б усі основні
західні країни”54.

Китай, природно, не може задовольни-
ти “НМП, в якому керували б одна або де-
кілька багатих країн”. У більш загальному
вигляді китайська пропаганда визначає го-
ловні цілі встановлення НМП як “загаль-
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ний мир і спільний розвиток”. Проте якщо
говорити більш конкретно, то дані цілі ви-
ражаються в наступному.

Основну мету встановлення НМП Ки-
тай бачить в оптимізації свого місця полю-
са в багатополярному світі, забезпеченні
більшої безпеки країни, створенні
зовнішніх сприятливих умов для внутріш-
нього розвитку й у перспективі, на основі
зміцнення внутрішнього потенціалу, забез-
печенні нового ривка на міжнародній арені.

У більш вузькому плані Пекіну уяв-
ляється важливим запобігання внутрішнь-
одержавних колізій, підтримка стабіль-
ності суспільства, для чого, з точки зору
Китаю, необхідно мінімізувати або звести
нанівець “зовнішнє втручання”. Іншим зав-
данням Пекіна (яке хоча прямо не декла-
рується, але підспудно мається на увазі) в
рамках створення НМП є завоювання не-
формального лідерства в Азійсько-Тихоо-
кеанському регіоні, що також припускає
зменшення “зовнішнього втручання (або
впливу)”, тільки тепер на регіональному
рівні Східної Азії.

В уявленнях про методи становлення
НМП у Китаї також відбулися зміни. Три-
валий час Китай припускав насильницьку
зміну картини світу і принципів взаємовід-
носин між державами. Сьогодні в КНР при-
пускають природний процес відмирання
старого і встановлення нових форм устрою
світу шляхом узгодження і ненасильниць-
ких методів конкурентної боротьби.

В історії міжнародних відносин, як
відзначають китайські аналітики, заміни
старої архітектоніки на нову і старого по-
рядку на новий завжди супроводжували-
ся важкими потрясіннями, включаючи дві
світові війни. Цього разу головною особ-
ливістю розпаду старої архітектоніки і
старого порядку спочатку було пом’як-
шення гострого протистояння двох над-
держав, проте згодом без потрясінь не
обійшлося.

Проте, не зважаючи на тектонічний ха-
рактер змін, що відбулися, і поява нових
осередків нестабільності, мирний у цілому
перехід від старої архітектоніки до нової
позбавляє деякі країни, як це було раніше,
статусу країн-переможниць, що робить фор-
мально легітимними їхні розпорядницькі
функції при визначенні методів і форм ус-
тановлення НМП. Закінчення “холодної
війни” не дає Заходу такої легітимності.

Старі методи встановлення нового по-
рядку викликають у більшості країн реак-
цію відторгнення. “Якщо концепція ство-
рення НМП заснована на постулаті, що
власні інтереси вище від усього або містить
класове упередження, що ігнорує взаємо-
залежність і єдність інтересів інших країн,
то новий міжнародний порядок буде важ-
ко створити”55.

Китайські політологи думають, що “вста-
новлення НМП – це тривалий процес бороть-
би проти гегемонізму й силової політики”56.

Сьогодні важко сказати, скільки може
тривати перехідний період до становлення
нової архітектоніки міжнародних відносин
і НМП. В одній з китайських робіт стверд-
жується, що “китайський уряд і китайсь-
кий народ цілком розуміють, що встанов-
лення справедливого, раціонального
нового міжнародного політичного й еконо-
мічного порядку є довгостроковою ціллю,
що потребує зусиль декількох поколінь”57.

Для китайських спеціалістів особливі-
стю формування НМП є перенесення по-
рівняно з попередніми періодами основно-
го акценту на змагання в галузі комплексної
державної моці.

У зв’язку з цим пильна увага в КНР при-
діляється встановленню нового економіч-
ного порядку, що є важливою рисою загаль-
ного процесу формування НМП.

Важливе значення надається регіоналі-
зації економіки. На думку китайських ана-
літиків, “новий глобальний і регіональний
порядки можуть впроваджуватися одночас-
но, але протягом порівняно тривалого часу
перевага у створенні НМП належатиме ре-
гіонам. Створення регіональних нових по-
рядків може бути основою для створення
глобального НМП”58.

Немає потреби пояснювати, чому в
Китаї найпильніша увага приділяється АТР.
На думку Пекіна, в ХХІ столітті відбудеть-
ся остаточне “переміщення рушійного цен-
тру світової економіки з регіону північної
Атлантики до Азійсько-Тихоокеанського
регіону”. Цілком звичною в китайських ро-
ботах (і не тільки в китайських) стала фра-
за про те, що “XXI сторіччя стане сто-
річчям АТР”. У деяких китайських роботах
дана фраза розкривається цілком конкрет-
но: “XXI сторіччя – сторіччя Китаю”.

Перша теза підкріплюється конкретни-
ми цифрами і фактами, які можна підсуму-
вати цитатою з роботи китайського політо-
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лога, відповідно до розрахунків якого
“ВНП країн АТР у 1990 році становив чет-
верту частину від загальносвітового, до
2010 року він зросте до однієї третини, а
до 2040-го – до половини”59. Це переконан-
ня китайських аналітиків є настільки твер-
дим, що його не дуже похитнула й фінан-
сова криза, що охопила Східну Азію в
другій половині дев’яностих років.

Що стосується другої тези, то логічний
взаємозв’язок тут очевидний. АТР в еконо-
мічному плані є найбільш жвавим регіоном
світу (середньорічні темпи росту в дев’янос-
тих роках становили 6–7%), КНР же є найбіль-
ше країною АТР, що динамічно розвиваєть-
ся, (темпи росту в півтора–два рази
перевищують середньорегіональні). Але це
лише один із чинників, що визначають по-
тенціал КНР. Інший – пов’язаний з об’єднан-
ням із Гонконгом та Макао, що відбулося і
перспективами повного об’єднання країни і,
у цілому, створенням зони Великого Китаю.

Таким чином, китайці бачать усі переду-
мови для перетворення своєї країни на центр
найбільшого регіону світу, що динамічно
розвивається, і на цій основі – на “середин-
ну державу” нової світової структури.

Що стосується принципів і норм функ-
ціонування НМП, Ден Сяопін ще на-
прикінці вісімдесятих років висловив дум-
ку, що основою НМП повинні служити
п’ять принципів мирного співіснування.
Дана заява послужила свідченням того, що
за п’ятьма принципами в КНР відбулися
якісні зміни.

З моменту висування їх Китаєм у 1954 р.
для врегулювання своїх відносин з Індією
і Бірмою й аж до закінчення “холодної
війни” основний акцент робився саме на
сферу двосторонніх відносин КНР з інши-
ми країнами. Треба відзначити, що Пекін
процвітав у даній галузі. Як підкреслюють
китайські політики, до середини дев’я-
ностих років уже більше 150 країн, у тому
числі всі основні держави – Росія, США,
Японія та інші – визнали нормативною ос-
новою своїх відносин із КНР п’ять прин-
ципів мирного співіснування. За ці роки
вони на практиці довели свою ефек-
тивність, життєздатність і перспективність.

Тепер же йдеться, щоб ці принципи зна-
ходили універсальний характер і стали ос-
новою для НМП.

На додаток до цього можна сказати, що
п’ять принципів, відповідно до китайських

підходів, є ядром нормативної бази НМП,
але не вичерпують її. Китайці підтримують
принципи міжнародних відносин, зафіксо-
вані в Статуті ООН, вважаючи, що “недо-
гляди” полягають не у формулюваннях, а в
тому, що їхнє тлумачення і прикладне за-
стосування здійснюється в багатьох випад-
ках довільно, до того ж меншістю членів
світового співтовариства.

П’ять принципів не є також самодостат-
ньою істиною в останній інстанції. У дея-
ких китайських роботах припускається
“доповнення” їх також іншими, наприклад,
принципами “антигегемонізму”, “мирного
вирішення міжнародних конфліктів”,
“відмови від експорту революції і контр-
революції”, “рівної безпеки”, “рівності
інтересів”, “деідеологізації міжнародних
відносин” та іншими60.

Методи функціонування НМП у ки-
тайській інтерпретації можна звести до
трьох основних груп.

По-перше, це повинні бути демокра-
тичні методи, що не припускають будь-
яких форм диктату одних і дискримінації
інших, що підтримують самобутність,
право на власний вибір і  в цілому
рівноправність “державних суверенітетів
національних країн”.

По-друге, ці методи можна умовно по-
значити як “політичні”, тобто такі що за-
безпечують пріоритет переговорних форм
над військовими, демілітаризацію і скоро-
чення озброєнь, оборонний паритет на
низькому рівні, спільну безпеку замість
будівництва власної безпеки за рахунок
інших. При здійсненні заходів колективної
безпеки неприпустиме встановлення будь-
якого контролю або поява яких-небудь пе-
рекосів у правах учасників.

Нарешті, по-третє, те, що стосується
економічної області, – це “справедливі,
раціональні і взаємовигідні” методи
функціонування нового міжнародного
економічного порядку.

Щодо китайських уявлень про механі-
зми функціонування НМП можна відзна-
чити, що однією з визначних рис повоєн-
них міжнародних відносин китайськими
спеціалістами називається “високий рівень
організації міжнародного співтовариства,
створення численних міжнародних органі-
зацій”. У сучасних роботах ця особливість
біжучої епохи трактується переважно як по-
зитивний момент. Більше того, деякі політи-
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ки і політологи доходять висновку про те,
що “для створення НМП розумним було б
реформування і посилення вже наявних
механізмів, а не надмірні зусилля у ство-
ренні нових”61.

Тут знову слід зазначити ще одну важ-
ливу особливість китайського підходу до
процесу формування НМЛ, що раніше вже
коротко згадувалася. Китайські аналітики
постійно підкреслюють, що розпад ста-
рої світової архітектоніки не рівнознач-
ний повному зникненню старого світово-
го порядку, що світ перебуває в тривалому
і важкому перехідному стані, що НМП не
може не бути пов’язаним визначеною спад-
коємністю зі старим порядком, нарешті, в
ряді робіт62 стверджується, що старий по-
рядок протягом тривалого періоду відігра-
ватиме свою роль.

Стрижневою міжнародною організацією
сучасного світу, за їхнім безумовним визнан-
ням, є Організація Об’єднаних Націй. “Сьо-
годні ООН є найбільш представницькою,
найбільш впливовою глобальною організа-
цією, що володіє комплексними можливо-
стями. Реальна ситуація свідчить про те, що
в захисті миру, у боротьбі за спільний роз-
виток роль ООН не може бути замінена яко-
юсь державою, групою держав або міжна-
родною організацією”63. Водночас китайські
дослідники демонструють, що їхнє ставлен-
ня до ООН далеко від однозначного ідеалі-
зування. На їхню думку, ООН – найбільш
потужний міжнародний механізм, що залеж-
но від обставин спроможний грати як пози-
тивну, так і деструктивну роль. У Пекіні
підкреслюється необхідність реформи ООН,
її демократизації, неприпустимість пере-
творення ООН у знаряддя гегемоністської
політики.

Другим важливим рівнем механізму
функціонування НМП, на думку китайсь-
ких спеціалістів, є різноманітні форми все-
редині регіональних міжнародних органі-
зацій.

У цій галузі КНР, природно, найбільшу
увагу приділяє таким організаціям в АТР.
Пекін прагне взяти участь у вже існуючих
структурах і, по можливості, активізувати
свою роль при створенні різноманітних
нових форм співробітництва. Ефективність
кроків Пекіна в даному напрямку підтвер-
джується успішним налагодженням співро-
бітництва з АТЕС, АСЕАН, АРФ і деяки-
ми іншими заходами.

На XIV і XV з’їздах КПК, що відбули-
ся, відповідно, в 1992-му і 1997 роках, були
закріплені важливі концептуальні положен-
ня про мир і розвиток як про дві основні
задачі сучасної епохи, про розвиток спри-
ятливої тенденції до багатополярності, про
гегемонізм і політику з позиції сили як ос-
новні джерела загрози миру і розвитку, про
необхідність встановлення мирного, стабіль-
ного, справедливого і розумного нового
міжнародного порядку і деякі інші, розроб-
лені китайськими політичними діячами і
політологами наприкінці вісімдесятих –
початку дев’яностих років. Одночасно з’я-
вилися і нові погляди на питання міжна-
родних протиріч, безпеки, військових
спілок та низка інших проблем, що сфор-
мувалися в дев’яності роки і пов’язані із
зовнішньополітичними концепціями КНР.

Помітні зміни відбулися в підходах до
протиріч на міжнародній арені. Після закін-
чення “холодної війни” пішло в минуле
важливе міжнародне протиріччя між “За-
ходом” і “Сходом”. Глобальне протиріччя
двох світових систем змінилося, на думку
китайських політологів, приватними про-
тиріччями між західними країнами і Росією
(зокрема, з проблем розширення НАТО на
Схід). Зниження глобального протистоян-
ня привело до відносного зниження значен-
ня протиріч, що стосуються сфери миру. З
приводу того, які протиріччя посідають
зараз найважливіше місце, у китайських
аналітиків існують різні точки зору. Багать-
ма виділяються протиріччя між “Півднем”
і “Північчю”, як такі, що стосуються най-
важливішої в сучасних умовах сфери роз-
витку.

Але існують й інші точки зору. Так, в
одній із сучасних китайських робіт вка-
зується, що “вістря протиріч переміщуєть-
ся в такі дві сфери: перша – це протиріччя
між США й іншими сильними державами,
друга – протиріччя між західними країна-
ми, очолюваними США, і державами
Східної Азії, що зараз піднімаються”64.

Відомий китайський політолог Хе Фан
вважає, що основне протиріччя зі сфери
відносин “Схід–Захід” перемістилось у
сферу відносин між західними країнами,
як-от: США, Японією, Європою. Він вира-
жає незгоду з думкою, що головними про-
тиріччями сучасного світу є протиріччя між
“Північчю” і “Півднем”, або між Заходом
з одного боку і Китаєм та ісламом – з іншо-

Концепції КНР у галузі національної безпеки



Східний світ №2  2003 89

го. На думку Хе Фана, США не розгляда-
ють Китай як головного суперника, інші
західні країни – тим більше. США не при-
пинять політику, спрямовану на “вестерні-
зацію” і “розкол” Китаю, безупинно
здійснюватимуть тиск і втручання, але це
не рівнозначно тому, що вони розглядають
Китай як головного суперника. Так, на-
приклад, США вважають деякі ісламські
країни “більмом в оці”, але це не означає,
що вони вважають їх головними суперни-
ками. Після холодної війни центр міжна-
родної боротьби і центр стратегії Сполу-
чених Штатів, як і раніше, знаходиться в
Європі і ще не перемістився на схід, в АТР.

У цій ситуації, зазначає Хе Фан, якщо
ми поставимо себе на місце головного су-
перника Заходу, то це буде дуже небезпеч-
но і шкідливо. Ні Китай, ні іслам не мо-
жуть створити головну загрозу і кинути
виклик Заходові, тому не можуть стати сто-
роною головного протиріччя. Загроза і вик-
лик західним країнам можуть виходити
тільки від інших західних країн. Далі ки-
тайський політолог підкреслює, що після
зникнення загального ворога головні союз-
ники стають головними суперниками (як
після Першої і Другої світових війн)65.

Важливі зміни відбулися останніми ро-
ками й у підходах китайських політологів
до проблеми міжнародної безпеки. Так, у
1997 р. з викладом нової китайської кон-
цепції безпеки виступив директор Центру
вивчення зовнішньої політики Китаю Ки-
тайського інституту сучасних міжнародних
відносин Янь Сюетун66.

Насамперед він відзначив, що, відповід-
но зі зміною міжнародної обстановки і
досвідом історії, усвідомлення людьми
міжнародної безпеки безупинно змінюєть-
ся. В роки “холодної війни” поширеним
було мислення “холодної війни” – посилен-
ня супротивника є джерелом загрози дер-
жавній безпеці. Якщо при цьому відрізняв-
ся державний устрій супротивника, то
погроза зростала. Основною умовою захи-
сту державної безпеки було придушення
збройної моці ворожої держави. Існувало
два засоби захисту державної безпеки: зро-
стання озброєнь, збільшення військової
сили або ж послаблення супротивника.

Янь Сюетун підкреслював, що після
холодної війни Китай усвідомив, що мис-
лення періоду “холодної війни” уже не
відповідає новому стану, що необхідно

затвердити нове загальне розуміння безпе-
ки на тривалий період багатополяризації.
Відмінність полягає в тому, що загроза
міжнародній безпеці визначається політич-
ними відносинами між групами держав, а
не різницею у військовій міці. Китай вва-
жає, що відповідь на питання, чи може дер-
жава являти загрозу, визначається тим, яку
політику вона проводить, а не тим, на
скільки велика його могутність.

Відповідно до нової концепції, вва-
жається, що загрозу безпеці у процесі ба-
гатополяризації створює не співвідношен-
ня сил, а політика, що проводиться
стосовно цього процесу. Два види політи-
ки можуть створити загрозу міжнародно-
му світові і безпеці: по-перше, політика бо-
ротьби за досягнення гегемонії за допомогою
військової сили і, по-друге, політика приду-
шення за допомогою військової сили інших
держав, що піднімаються, для захисту своєї
гегемонії. Янь Сюетун відзначає, що пер-
ша можливість малоймовірна, тому що є
лише кілька держав, спроможних підняти-
ся, – Китай, Японія, Німеччина, Росія, але
їхня стратегія націлена на економічний
розвиток, вони не проводять політику
військової експансії. Друга ж можливість –
небезпека захисту своєї гегемонії за допо-
могою військової сили цілком реальна. Зви-
чайною є опора Сполучених Штатів на
військову силу при застосуванні політич-
них, економічних і військових санкцій про-
ти інших країн.

Щодо основних умов створення міжна-
родної безпеки в новій концепції безпеки
існує інше розуміння порівняно з мислен-
ням холодної війни. Відповідно до нової
китайської концепції безпеки вважається,
що основою міжнародної безпеки є спільні
інтереси безпеки, взаємна довіра й еконо-
мічний розвиток, а не силова перевага,
військові спілки і єдина політична система.
Відповідно, першорядною умовою регіо-
нальної безпеки є спільні інтереси, а не пе-
ревага сил однієї держави або угруповання
держав. Навіть якщо держава або угрупо-
вання держав мають абсолютну перевагу
сил, проте відсутні спільні інтереси з інши-
ми країнами, то їхня безпека не буде
підкріплена жодною гарантією, а протиріч-
чя в інтересах безпеки можуть прямо впли-
нути на стабільність регіону, наприклад:
Ізраїль і арабські країни. Зворотній при-
клад – Швейцарія. Незалежно від різниці
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сил, якщо існують спільні інтереси, то є й
основа для взаємного співробітництва в га-
лузі безпеки. Як підкреслив Цянь Цічень,
“безпека не може ґрунтуватися на зростанні
озброєнь, не може ґрунтуватися на військо-
вому союзі. Безпека повинна ґрунтуватися
на взаємній довірі і загальних інтересах”67.

Якщо між країнами регіону є взаємна
довіра, то в них уже немає необхідності вда-
ватися до військової сили для захисту від
противної сторони, у регіоні вже не може
розвиватися гонка озброєнь, зменшується
небезпека військового конфлікту. Крім того,
якщо є стратегічні інтереси взаємної дові-
ри, то у випадку незначного конфлікту сто-
рони можуть врегулювати тертя без військо-
вої сили, не стануть вдаватися до військової
погрози, тому що це може зруйнувати вже
наявне стратегічне співробітництво. При-
кладом можуть служити радянсько-російсь-
ко-китайські відносини після 1949 р. Коли
були порівняно добрі відносини взаємної до-
віри, прикордонне питання не могло спри-
чинити військовий конфлікт і протистоян-
ня, і навпаки.

Коли у п’ятдесяті роки минулого сто-
ліття існували китайсько-радянський і аме-
рикано-японський військові союзи, цей
період відрізнявся нестабільністю безпеки
в АТР і, навпаки, після того, як у 1982 р.
Китай відмовився від участі в союзах, си-
туація в АТР поліпшилася.

Наявність західного демократичного
ладу, за новою китайською концепцією без-
пеки, не є обов’язковою гарантією регіо-
нальної безпеки, лише економічний розви-
ток є однією з основ безпеки. Китайські
аналітики вважають, що між демократични-
ми країнами часто траплялися війни, а після
Другої світової війни між розвинутими краї-
нами війн було менше, ніж між тими, що
розвиваються, бо між розвинутими країна-
ми міцніша економічна взаємозалежність –
ніхто не хоче вибирати військові дії для ви-
рішення протиріч, тому що в цьому випад-
ку збиток для економік буде значно більший.

Серед принципів співробітництва, які
Китай висуває в галузі безпеки на даний час,
найважливішим є принцип неспрямованості
цього співробітництва проти третьої краї-
ни. Другий – принцип невтручання у внут-
рішню політику, третій – використання мир-
них методів при вирішенні міждержавних
конфліктів, четвертий – застосування
рівноправних консультацій.

Китайські політологи зупиняють свою
увагу також на принципах внутрірегіо-
нальної взаємодії в галузі безпеки. При
цьому підкреслюється, що в роки “холод-
ної війни” Китай не схвалював створен-
ня колективної безпеки в Азії, а після “хо-
лодної війни” китайський підхід
поступово змінився. У 1993 р. Китай брав
участь у конференції з регіональної без-
пеки в Катманду, а в 1994 р. на першому
регіональному форумі АСЕАН (АКР) ви-
сунув п’ять принципів співробітництва з
проблем безпеки в АТР і запропонував
відповідні заходи68. Принципи і заходи,
викладені міністром закордонних справ
КНР Цянь Ціченем, такі: “1. Базуючись
на Статуті ООН і п’ятьох принципах мир-
ного співіснування, встановити міждер-
жавні відносини взаємної поваги і друж-
нього співіснування нового типу.
2. Встановити з метою спільного еконо-
мічного розвитку економічні відносини
рівної вигоди і взаємодії. 3. Визначити
для врегулювання конфліктів і спорів між
державами АТР та для поступового усу-
нення чинників регіональної нестабіль-
ності стандарт рівноправних консуль-
тацій і мирного вирішення. 4. Керуючись
головною установкою щодо захисту регіо-
нального миру і безпеки, дотримуватися
принципу використання озброєнь лише в
оборонних цілях, не брати участі в будь-
яких формах гонки озброєнь. Не брати
участі у поширенні ядерної зброї. Ядерні
країни погоджуються не застосовувати
першими ядерну зброю, не вдаватися до
її використання або до погрози її викори-
стання стосовно без’ядерних країн або
районів. Підтримувати створення без’я-
дерних зон і мирних районів. 5. З метою
підвищення розуміння і довіри сприяти
різним формам двосторонніх або багато-
сторонніх діалогів і консультацій з про-
блем безпеки”.

Важливий вплив на підходи до пробле-
ми безпеки мають китайські погляди на
розширення військово-політичних союзів.

Оцінюючи сучасне значення НАТО, відо-
мий китайський політолог Юй Сунь зазна-
чає, що “США почали всемірно просувати
цю організацію на Схід, щоб продовжувати
домагатися світової гегемонії... Європа й
АТР є двома флангами американської гло-
бальної стратегії... У Європі використову-
ються відносини в трикутнику США–Євро-

Концепції КНР у галузі національної безпеки



Східний світ №2  2003 91

па–Росія, вістря яких звернено переважно
проти Росії. В АТР використовуються відно-
сини в трикутнику США–Китай–Японія,
вістря яких спрямоване проти Китаю. На
думку США, найбільш потужними супро-
тивниками американської глобальної геге-
моністської стратегії є Росія і Китай. Тому
США на Заході стримують Росію, на Сході –
Китай... Чим сильніше протидіє Росія роз-
ширенню НАТО на Схід і сковує США в
Європі, тим більше це сприяє безпеці в АТР,
оскільки обмежує американську активність
у цьому регіоні”69.

Щодо значення старих військових со-
юзів китайські аналітики сходяться на
думці, що вони є “продуктом холодної
війни”, а їхнє розширення – це повернен-
ня до методів “холодної війни” в сучасних
умовах. Хоча ця війна й закінчилася, але
ліквідована не цілком. Захід, особливо
США, як і раніше, дотримується цілей і
мислення “холодної війни”. Водночас зі
свого боку Китай продовжує декларувати
власну принципову позицію невступу до
будь-яких союзів, спрямованих проти
третіх країн.
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ТЯГАР ТРАДИЦІЙ І ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ:
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА КИТАЮ

НА ЗЛАМІ ТИСЯЧОЛІТЬ
Ось півень проспівав
І  все у Піднебесній  засіяло.

Мао Цзедун

В.В. Седнєв

Величезні успіхи Китаю у реформуванні
власної економіки, зростання життєвого
рівня населення, високі темпи просування
з групи відсталих до групи середньорозви-
нених країн світу, втілення у життя новітніх
досягнень у сфері науки і техніки, ефектив-
на політика в галузі освіти і культури при
збереженні власних традицій – усе це
привертає дедалі більшу увагу до Китаю в
усьому світі.

Є чимало підстав стверджувати, що сьо-
годні Китай – це колосальна світова лабо-
раторія, де розробляються рецепти вдало-
го економічного розвитку. Дійсно, якби не
Китай, то сценарій майбутнього виглядав
би досить песимістично для більшості жи-
телів планети. Невмолима статистика
стверджує, що бідні країни бідніють, а ба-
гаті дедалі збагачуються, і прірва між ними
весь час зростає.

 Китай є винятком з довгого списку не-
вдах, до якого потрапили також усі без ви-
нятку пострадянські країни. Такі позитивні
зміни в Китаї стали можливі завдяки ефек-
тивній соціально-економічній політиці ки-
тайського керівництва, яке вчасно зрозумі-
ло, що лише на шляху “політики реформ і
відкритості” зовнішньому світові можна
розраховувати на залучення іноземних інве-
стицій і високих технологій, без чого не
відбудеться будь-яка серйозна програма
економічних перетворень. На ХVI з’їзді
КПК, що відбувся у листопаді минулого
року, голова КНР Цзян Цземін заявив, що
ВНП країни за останні 20 років збільшив-
ся, як і планувалося, у чотири рази. Тепер
поставлена нова задача – збільшити ВНП
Китаю у чотири рази ще раз протягом
найближчих 20 років. “На середину ни-
нішнього сторіччя в основному завершити
модернізацію і перетворити нашу країну на
багату, могутню, демократичну і цивілізо-
вану соціалістичну державу”, – так форму-

люється амбітна задача для Китаю на на-
ступні 50 років [Женьміньжибао 2002].
Грамотна економічна політика як головна
складова політичної лінії пробудила у лю-
дей стимул до праці, а постійне підвищен-
ня життєвого рівня населення забезпечи-
ло підтримку реформ китайського
суспільства. Водночас економічні рефор-
ми спричинили значне соціальне розшару-
вання. Китай залишається країною, де
близько 70% населення становлять селяни.
І керівництво КПК добре розуміє, що для
збереження влади, а саме таке головне зав-
дання верхівки китайської компартії, чи-
сельність якої становить, до речі, 66 млн.
чоловік, необхідна соціальна стабільність.
“Стабільність” і “розвиток” – ключові сло-
ва у китайському політичному лексиконі.
Влада намагається утримати стабільність
за будь-яку ціну, іноді дуже жорсткими
методами. Найбільший розголос у світі
мали криваві події 4 червня 1989 року на
центральній площі китайської столиці
Тяньанмень, які викликали смуток і не-
вдоволення всередині Китаю. Ці події май-
же одностайно були засуджені світовим
співтовариством. Така рішуча і жорстка
позиція Пекіна щодо протестантів поста-
вила перед багатьма питання: як поводи-
тиметься Китай на світовій арені, якщо/ і
коли він стане сильнішим від більшості
країн світу.

 Дійсно, вже сьогодні Китай має чима-
лий міжнародний авторитет. Він є одним
із постійних членів Ради Безпеки ООН.
Китай – ядерна держава, хоча і з поки що
невеликим ядерним потенціалом. Китай –
активний учасник майже всіх міжнародних
організацій. З грудня 2001 року Китай при-
єднався до СОТ, чому передували складні
15-річні переговори. Крім того, ця країна
стала потужним міжнародним трейдером.
Серед торговців зброєю вона також досить
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помітна. Додамо сюди наявність чисельної
і впливової китайської діаспори, яка бере
активну участь у налагодженні торговель-
но-економічних та фінансових контактів з
багатьма країнами світу. Такий інтенсив-
ний рух Китаю “назустріч світові” (цзоу
сян шицзе) спонукає багатьох фахівців,
яких зазвичай на Заході називають “Сhina
watchers”, робити аналітичні розвідки щодо
стану зовнішньої політики Пекіна, а особ-
ливо її перспектив, коли Китай з регіональ-
ної перетвориться на справжню світову
потугу. Але здається, що зрозуміти дов-
готривалі наслідки піднесення Китаю для
міжнародного середовища, не так уже й
просто. Це підтверджується тим, що серед
політиків і науковців існують дуже різні
погляди, діапазон яких поширюється від
відверто апокаліпсичних прихильників
теорії китайської загрози (“жовта раса за-
хопить увесь світ”) до прихильників теорії
про миролюбну зовнішню політику Ки-
таю1.

Існує офіційна позиція китайського ке-
рівництва, яка полягає в тому, що посилен-
ня КНР на міжнародній арені (цей сценарій
вважається безальтернативним) призведе
лише до зміцнення стабільності в світі і що
Китай “за будь-яких умов не перетворить-
ся на наддержаву і гегемона”. Вона зафік-
сована у низці офіційних документів КНР,
а також у працях китайських учених-міжна-
родників2. На підтримку такої думки ки-
тайські фахівці наводять приклади з дав-
ньої китайської історії, впродовж якої
Китай ніколи не виступав як агресор, а на-
впаки був змушений захищатися від на-
падів зовні.

Деякі західні фахівці, наприклад, Елі-
стер Джонстон та Пол Годвін, що аналізу-
вали реакції Китаю в періоди кризових си-
туації, навпаки вважають, що принцип
“активної оборони” (jiji fangyu) викорис-
товувався китайським керівництвом часів
Мао Цзедуна дуже широко [Alastair Iain
Johnston 1995].

 Чимало західних фахівців уявляють
стратегічні погляди китайців на розвиток
міжнародних подій як дзеркальне відобра-
ження підходів, характерних для їхньої
власної, себто західної, політичної культу-
ри. Однак такий метод не уявляється над-
то вдалим через те, що він не враховує гли-
боких культурних відмінностей розвитку
китайської цивілізації, які треба шукати у

витоках філософської і політичної думки
китайців. Хибність таких підходів блиску-
че довів в одній зі своїх останніх робіт
американський дослідник Майкл
Пілсбері, який ґрунтовно розглянув цю
проблему з точки зору китаєзнавця
[Pillsbury 2000, 7–12]. Заради справедли-
вості слід зазначити, що за останні кілька
десятиліть на Заході, і перш за все у США,
де розвитку наукового китаєзнавства при-
ділялася велика увага (не в останню чергу
з боку держави) виникла ціла низка про-
фесійних установ, де працюють китаєз-
навці, які добре обізнані з реаліями політич-
ного життя сучасного Китаю і добре
володіють китайською мовою.

 Складність пізнання глибинних витоків
розуміння китайцями навколишнього світу
криється в китайській історії і традиції.
Так, китайські стратеги і фахівці-міжнарод-
ники оперують поняттями і роблять поси-
лання на джерела, які часом важко здобути
поза межами Китаю. Дебати з питань зов-
нішньої політики віднесені в Китаї до особ-
ливо чутливих і мають здебільшого закри-
тий характер. Взагалі слід зауважити, що
тут не прийнято приділяти великої уваги
особистостям, які діють у такій важливій і
делікатній сфері як міжнародна політика.
Безумовно, якщо йдеться не про вождів, що
робить окремий випадок. Автори, що пи-
шуть на ці чутливі для китайських керів-
ників теми, належать до класу “обізнаних”.
Не слід також забувати, що всі вони, без
винятку, є членами партії і мають дотри-
муватися затвердженої “генеральної лінії”.
Практично всі без винятку китайські
міжнародники працюють у військових
структурах НВАК або у спеціалізова-
них урядових науково-дослідних, або
партійних установах і певною мірою пред-
ставляють їхню спільно розроблену пози-
цію. Дещо окремо стоять наукові інституції
Академії суспільних наук КНР. Полеміка з
міжнародних проблем ведеться в КНР, як
правило, у завуальованій формі, без назви
імен конкретних авторів у відкритій пресі.
Є теми, де існують певні табу. Так, наприк-
лад, береться за аксіому твердження, що
світ рушить до багатополюсності, хоча ос-
танні події навряд чи підтверджують цю
тенденцію. Не допускаються інші варіан-
ти розвитку міжнародних подій, крім по-
ступового посилення Китаю з подальшим
перетворенням його на світову потугу з

Тягар традицій і виклики глобалізації
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відповідним послабленням США і обов’яз-
ковим виникненням багатополюсного
світоустрою.

Очевидно, що будь-яка спроба порозу-
міння китайського зовнішньополітичного
мислення буде неповною, якщо не взяти до
уваги той незаперечний факт, що Китайсь-
ка Народна Республіка є спадкоємцем дав-
ньої історичної і культурної традиції нації
хань і китайської імперії як такої. Важко
уявити собі, щоб теперішні китайські ке-
рівники, які приймають рішення з поточ-
них міжнародних питань або фахівці, що
займаються стратегічним плануванням зов-
нішньої політики, не були добре обізнані з
мистецтвом стратагем, які довгий час були
справою секретною, з якими не можна було
знайомити іноземців, і про які світ дізнав-
ся лише наприкінці ХХ сторіччя. Ось, що
пише з цього приводу видатний російський
вчений, дослідник стародавньої китайської
дипломатії В.С. Мясніков: “Стратагемність
стала рисою національного характеру,
особливістю національної психології. Але
це не означає, що китайці – це нація зухва-
лих інтриганів, хитрунів і брехунів. Абсо-
лютно ні. Китайці – це народ, який в пер-
шу чергу вміє думати стратегічно,
розробляти довгострокові плани як на рівні
держави, так і на рівні окремої особи, на-
род, що вміє прораховувати ситуацію на
достатню кількість ходів наперед і який
задля досягнення успіху вигадує страта-
гемні пастки” [Мясников 1995, 8]. Якщо
прикласти стратагеми до дипломатії, з’я-
сується, що і тут китайці мають величез-
ний історичний досвід, накопичений про-
тягом тисячоліть. Дотепер дуже важлива
роль відводиться вивченню класичних
праць давнього минулого, які вельми
складні для сприйняття. Згадаймо хоча б
довжелезні коментарі до перекладів Сунь-
цзи, який виділив “п’ять речей” та “сім
стратагем”, та інших китайських класиків,
що значно більші за самі оригінали. Ки-
тайські фахівці з міжнародних проблем
залюбки посилаються на політичний
досвід епохи “Воюючих держав”, яка ле-
жить на відстані 2500 років від нашого часу.
Автори, що пишуть на військово-політичні
теми, здебільшого авторитетні військові,
підкреслюють, що багатополярний світ, що
виникає, “разюче схожий” на ситуацію епо-
хи “Воюючих держав”, і закликають вив-
чати “скарби”, що залишилися від тих

часів. Таким чином, щоб правильно зрозу-
міти підходи китайських стратегів, слід
мати на увазі те, що китайці є спадкоємця-
ми держави, історія якої налічує п’ять ти-
сяч років. І що дуже важливо, практично
всі найважливіші події китайської історії
письмово відбиті в документах та матеріа-
лах, що збереглися до нашого часу. Всі ці
безцінні джерела і думки зосереджені у
своєрідних скарбницях, що поєднують у
собі літературно-філософсько-політично-
військові за формою твори. Їхньою верши-
ною, безумовно, є Книга змін. Можна
навіть порівняти її за значенням для ки-
тайців з тією роллю, яку відіграє Біблія в
християнському світі.

З іншого боку, сучасну зовнішню пол-
ітику Китаю неможливо уявити без впли-
ву ідеології. Не слід забувати про те, що
Китай усе ще залишається державою, де
панує комуністична ідеологія. Правда, як і
багато інших речей, вона зазнала значних
змін і доповнень у вигляді так званої “ки-
тайської специфіки”. Мають рацію ті, хто
вважає, що в сучасному Китаї залишаєть-
ся все менше марксизму і все більше саме
“китайської специфіки”. У міжнародних
питаннях під специфікою слід перш за все
визнати концепцію Мао Цзедуна про “три
світи”, яку в Китаї дотепер називають
“величезним внеском у скарбницю марк-
сизму-ленінізму”. Ця концепція задеклару-
вала, що Китай належить до “третього
світу” і буде завжди на боці країн “третьо-
го світу” у боротьбі з гегемонізмом і сило-
вою політикою. Крім того, тут треба згада-
ти внесок Ден Сяопіна до теорії китайської
зовнішньої політики про те, що “нової
світової війни можна уникнути”, а “мир і
розвиток – дві головні проблеми сучасно-
го світу” [Седнєв 2000, 230–244]. Сюди ж,
очевидно, слід віднести і завершення про-
цесу нормалізації китайсько-американсь-
ких відносин, ініціатором якої справедли-
во вважаєтся Чжоу Еньлай, а також
припинення конфронтації з Радянським
Союзом з подальшим утворенням стра-
тегічного партнерства з Росією після роз-
паду СРСР. Головне ж, чим відрізняються
погляди Мао Цзедуна і Ден Сяопіна на зов-
нішню політику, на думку китайських дос-
лідників, є те, що стратегічні підходи Мао
Цзедуна формулюються як “Революція і
розвиток”, а Ден Сяопіна – “Мир і розви-
ток” [Yu Xiaoqiu 1997, 15]. І ця відмінність
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дуже суттєва, бо вона дає всі підстави
стверджувати про зміну інструментарію
зовнішньої політики Китаю при збереженні
її цілей. Але головною заслугою Ден Сяо-
піна, на нашу думку, є винахід формули
“одна держава – дві системи”, згідно з якою
була успішно вирішена велика задача на-
ціонального значення, відновлення терито-
ріальної цілісності – повернення до скла-
ду Китаю Гонконгу та Макао. Так,
залишається невирішеною тайванська
проблема, розгляд якої потребує окремо-
го дослідження через те, що вона значно
складніша. Зауважимо лише, що на Тайвані
вже створене суспільство, яке за своїми
соціальними параметрами нагадує завт-
рашній день Китаю, до якого КНР буде йти
і з часом прийде, але своїм власним шля-
хом. Чим швидше буде цей поступ, тим
швидше відбудеться наближення “конти-
ненту” з “островом”, тим вищі шанси на
об’єднання Китаю мирним шляхом. Що ж
стосується військового варіанту вирішен-
ня проблеми, то, на нашу думку, він може
бути викликаний лише провокаційними
діями тайванської влади, пов’язаними з
проголошенням незалежності островом.

Загалом же можна стверджувати, що
теоретичним фундаментом зовнішньополі-
тичних поглядів керівництва КНР на сучас-
ному етапі є своєрідний коктейль з марк-
сизму й історичного досвіду стародавньої
мудрості часів епохи “Воюючих держав”.
Важко не погодитися, що його рецепт вия-
вився досить вдалим, тим більше, що ки-
тайські реформи відбувалися на тлі зане-
паду, а потім миттєвого колапсу режимів,
що сповідували соціалізм так би мовити
“радянського зразка” не лише в СРСР, а й в
усіх без винятку країнах Центральної та
Східної Європи.

Не менш важливим є те, що Китай дов-
гий історичний час був реально регіональ-
ним лідером у своїй частині світу, фактич-
но його культурним і політичним центром,
що й віддзеркалено в його назві “чжунго”
(держава у центрі) і сприяло подальшому
розповсюдженню його культурно-політич-
ного впливу на Східну та Південно-Східну
Азію. Саме під таким кутом зору слід роз-
глядати матеріали дискусії з приводу того,
що не європейці відкрили Китай, а навпа-
ки, – китайці відкрили Європу, діставшись
її через Великий шовковий шлях. Останнім
часом у китайській пресі з явним задово-

ленням обговорюють тезу, висунуту англ-
ійським морським офіцером, колишнім ко-
мандиром підводного човна Гевіном Мен-
зесом, про те, що китайський флотоводець
ХV сторіччя Чжен Хе відкрив Америку
майже на століття раніше, ніж Колумб
[Женьміньжибао 2002].

 Так, зміцнення Китаю породило в ба-
гатьох китайцях почуття національної ве-
личі, яке впродовж довгого часу не мало
реального ґрунту для власного розквіту.
Посилення національної компоненти у на-
строях китайців у свою чергу ставить до
порядку денного питання про їх майбутній
вплив на пануючу сьогодні в Китаї ідеоло-
гію, яка теж, хоч і непомітно для багатьох,
еволюціонує. Велике значення тут має зро-
стання політичного впливу «нових ки-
тайців», які хочуть конвертувати свій капі-
тал у владу, бути не гіршими від своїх візаві
у США чи в Європі. Теорія “трьох пред-
ставництв” Цзян Цземіня і її практичне
втілення у життя ХVI з’їздом КПК
свідчить, що компартія дала “зелене світло”
цьому процесові. Не забуваймо і про вели-
ку роль хуацяо, які теж мають вплив на ці
процеси. З іншого боку, наявність у Китаї
все ще великої кількості бідних людей,
особливо у внутрішніх районах КНР, яким
не пощастило скористатися плодами ре-
форм, а також ускладнення ситуації з без-
робіттям після вступу Китаю до СОТ, на-
водить на думку про неминучий конфлікт
інтересів нагорі в майбутньому. Це, у свою
чергу, дає підстави припускати, що в перс-
пективі китайська еліта, яка вінчає міцний
клас китайських бюрократів, і яка сама
дуже швидко змінюється, дійде висновку,
що прийшов час відмовитися від надто соціа-
лізованої ідеології марксизму і тоді Китай,
очевидно, буде значно більше схожий за
своєю соціально-економічною організа-
цією на інші азіатські країни3. Йдеться про
створення авторитарного бюрократичного
режиму з акцентом на націоналізм. Тако-
го, скажімо, який був у Південній Кореї або
на Тайвані впродовж 30–40 післявоєнних
років. Такі погляди, хоч і дуже обережно,
висловлюють окремі китайські фахівці у
приватних розмовах. Інший бік справи по-
лягає в тому, що масштаб самого Китаю,
його велетенські розміри підказують, що
він ніколи не зможе стати “одним із...” і
його успіхи або невдачі будуть украй важ-
ливими, якщо не вирішальними, для долі

Тягар традицій і виклики глобалізації



Східний світ №2  2003 97

багатьох азіатських народів. Безумовно,
якщо КНР удасться зберегти свою тери-
торіальну цілісність і уникнути долі, якої
зазнав СРСР.

Розглядаючи чинники, що впливають на
формування зовнішньополітичних кон-
цепцій сучасного Китаю, не можна не зга-
дати про те, що в сьогоднішньому Китаї
неабияку роль відіграє конфуціанство.
Заслуга у поверненні КНР до конфуціансь-
ких принципів належить особисто Ден Ся-
опіну. Починаючи з кінця 70-х років мину-
лого сторіччя влада прикладає чимало
зусиль для посилення цієї тенденції. Кон-
фуціанство – це той міцний фундамент, на
якому базується єдність китайців усього
світу, у тому числі й тих, хто дотримується
антикомуністичних поглядів. Співіснуван-
ня всередині однієї китайської цивілізації
конфуціанського капіталізму і конфуціансь-
кого ринкового соціалізму сприятиме
їхньому культурному зближенню, оскіль-
ки саме конфуціанство відіграватиме ста-
білізуючу роль у регіоні і сприятиме акти-
візації внутрішньоцивілізаційних обмінів.
Багато хто вважає, що “конфуціанський
соціалізм” має непогані перспективи і буде
дедалі успішно розвиватися в Китаї. Таку
думку поділяють, зокрема, багато впливових
політиків і вчених у Сингапурі і на Тайвані4.

Ще однією перепоною для правильно-
го та адекватного розуміння іноземцями
зовнішньої політики Китаю є сама китайсь-
ка мова, яка досить багатозначна, що уск-
ладнює точний переклад багатьох прита-
манних винятково китайський культурі
понять. Так наприклад, у китайський мові
відсутні морфологічні ознаки часу та мно-
жини.

Після того, як “холодна війна” пішла в
небуття, китайське керівництво почало
інтенсивний перегляд своїх стратегічних
концепцій. На початку 90-х років минуло-
го століття в Китаї пройшла низка засідань,
на яких обговорювалися проблеми нової
міжнародної ситуації, що виникла після
розпаду СРСР. Більшість китайських
фахівців дійшли висновку про те, що
міжнародне оточення КНР стало значно
безпечнішим. Зникла загроза з боку СРСР,
який безславно завершив своє існування.
Китайські політологи зазначають, що таких
сприятливих зовнішніх умов Китай не мав
за весь період “холодної війни”, а окремі
(наприклад Єнь Сюетун) наполягають, що

такої сприятливої ситуації не виникало за
всі роки існування КНР. Дійсно, з геополі-
тичної точки зору ситуація для Китаю є
досить вигідною. Його відносини з сусідні-
ми країнами по всьому периметру кордону
значно покращилися. Він має дуже міцні
культурні та економічні відносини в регі-
оні через Гонконг, Тайвань, Макао та зару-
біжних китайців, які, у свою чергу, мають
впливові позиції не лише в країнах Півден-
но-Східної Азії, а й на західному узбережжі
США.

 Але серед чинників, які значно усклад-
нюють зовнішньополітичне середовище
Китаю, є занепад комуністичної ідеології
в усьому світі, а також загроза виникнення
регіональних конфліктів. Нові часи принес-
ли з собою багато нових викликів. Китай
припинив грати роль спостерігача за бо-
ротьбою двох могутнів таборів, яка була
дуже зручною для нього. Діапазон його
стратегічного маневру між двома суперве-
летнями звузився. Фактично в світі зали-
шилась одна наддержава – США. Слід та-
кож зазначити, що (хоча про це у Китаї не
було прийнято згадувати вголос) китайсь-
ке керівництво було дуже стурбоване подія-
ми в Югославії і всерйоз готувалося до
здійснення опору США у разі організації
подібної акції проти Китаю. Виникли й
інші питання. Отже, нова ситуація мала як
свої переваги, так і недоліки для Китаю.

До 1991 р., коли розпався Радянський
Союз, економічний розвиток Китаю
підтримували західні країни, які розгляда-
ли Китай як додаткову противагу СРСР на
Сході. Як вважають китайські політологи,
після завершення військово-політичного
протистояння між радянським блоком і За-
ходом, з точки зору останнього, стратегіч-
не значення такого співробітництва з Ки-
таєм критично знизилося. Епоха
двополярної конфронтації остаточно
відійшла в минуле, і Китай в очах Заходу
автоматично став “загрозою №1”. Деякі
західні країни, як стверджують у Пекіні,
різко поміняли свій курс щодо КНР і нама-
галися змусити Китай здійснити ради-
кальні зміни у власній політичній системі,
щоб адаптувати її до західних стандартів.
Це робилося шляхом спроб нав’язати еко-
номічні санкції та політичну ізоляцію. Та-
ким чином, політичні розбіжності, на які
обидві сторони намагалися не звертати ува-
ги до 1991 р., загострилися. “Сучасний етап

В.В. Седнєв



Східний світ №2  200398

характеризується двома головними чинни-
ками. Небезпека нової світової війни знач-
но зменшилася, напруга в світі дещо по-
слабшала. Комуністичний рух “у фазі
відливу” по всьому світові, а Сполучені
Штати зайняли домінуючу позицію у всьо-
му. Схоже на те, що такий стан збережеть-
ся до 2010 року”, – підкреслює відома
дослідниця міжнародних проблем Сун Імін
[Yimin 2000, 2].

Ситуацію для китайського керівництва
ускладнювали політичні наслідки відомих
подій 1989 року. Певні сили за межами
Китаю сподівалися, що ці події змусять
китайських лідерів відмовитися від політи-
ки відкритості та реформ. У цій ситуації
зважено пролунав голос Ден Сяопіна, який
у своїй промові підкреслив: “Немає сумні-
ву, що імперіалісти хочуть змінити приро-
ду соціалістичних країн. Проблема не в
тому, чи впаде прапор Радянського Союзу,
він приречений на смуту. Питання в тому,
чи впаде прапор Китаю. Таким чином, най-
важливіше для нас не допустити смути в
Китаї і продовжити дієві реформи, більше
відкриватися світові” [Selected Works...
1994, 310]. Отже, жодного шансу на повер-
нення Китаю до рецептів сталінського фун-
даменталізму чи маоїстського економічно-
го ізоляціонізму після цього не
залишилося.

 У таких складних умовах китайському
керівництву вдалося продовжити політику
відкритості зовнішньому світові, зберегти
політичну стабільність всередині країни і
досягти значних економічних зрушень.
Водночас у першій половині 1991 року
вперше з вуст президента США Дж. Буша-
старшого пролунала концепція “нового
світового порядку”, яка була сприйнята в
Пекіні як безпосередня загроза – встанов-
лення однополярного світу з необмеженим
пануванням США. Китайське керівництво
сприйняло цю доктрину як відповідь США
на китайську концепцію про необхідність
встановлення “нового політичного і еконо-
мічного ладу в світі” .

Варто зауважити, що терміни “світовий
порядок” і “світова система” дуже близькі.
Справа в тому, що з загостренням світової
боротьби за ресурси кожна країна нама-
гається позиціонувати себе якомога вигід-
ніше. В цьому контексті легше пояснюєть-
ся різниця у поглядах і термінології між
Заходом і Китаєм. Так, у китайських

офіційних документах, і, відповідно, у пра-
цях китайських науковців не вживається
термін “світовий порядок”. Замість цього
використовується термін “міжнародний по-
рядок”, на пропаганду і поширення якого
сконцентрувала власні зусилля китайська
дипломатія. Пояснюється це тим, що не-
зважаючи на всі зигзаги, що їх зазнала
зовнішня політика Пекіна за роки існуван-
ня КНР, найбільша увага приділяється збе-
реженню національно-державного сувере-
нітету. Таку ситуацію можна, в свою чергу,
пояснити надзвичайно болючим досвідом
втрати Китаєм незалежності і утиском з
боку іноземців у період, який розпочався з
часів опіумних війн і продовжувався до се-
редини ХХ сторіччя. Проте відносно корот-
кий для довгої китайської історії, але дуже
болісний період національного принижен-
ня Китаю іноземними імперіалістами, коли
національні почуття китайців зазнавали
утисків і приниження з боку “заморських
дияволів”, полишив по собі глибоку заруб-
ку в історичній пам’яті китайців. Доречне
питання “Як глибоко впливають ці чинни-
ки на зовнішньополітичні рішення китайсь-
кого керівництва тепер?”.

Принаймні в останньому слід шукати
відповідь на надзвичайну чутливість ки-
тайців до всього, що тим чи іншим чином
пов’язане з національним суверенітетом,
точніше тим, що китайці розглядають як
зазіхання на нього. Не випадково першим
серед зовнішньополітичних принципів
КНР згадується “незалежність і са-
мостійність”. Саме в цьому криється, зок-
рема, й несприйняття західної критики з
приводу порушення прав людини в Китаї.
Деякі західні фахівці порівнюють такий
підхід з часами вестфальскої системи, на-
зивають його застарілим, посилаються на
“традиційну китайську ксенофобію”. Після
подій 1989 р., коли китайський уряд зазнав
нищівної критики з боку західних держав,
Китай звинуватив Захід у втручанні у
внутрішні справи. Оговтавшись після роз-
паду СРСР, китайська дипломатія з новою
силою почала просувати тезу про “не-
обхідність створення нового міжнародно-
го політичного і економічного порядку в
світі”, що базується на п’яти принципах
мирного співіснування. Як відомо, принци-
пи державного суверенітету і принцип
рівноправності держав є наріжними каме-
нями китайської доктрини “нового політич-
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ного порядку в світі”. Китайська політич-
на думка пояснює це тим, що поки у світі
існують два типи соціальних систем (капі-
талізм і соціалізм) і три категорії країн (су-
часні капіталістичні країни, соціалістичні
країни та національні країни, що розвива-
ються,) необхідність у дотриманні принци-
пу державного суверенітету зберігатиметь-
ся. Ден Сяопін підкреслював, що коли він
“почув, що “сімка” вирішила здійснити
санкції (проти КНР – авт.), то одразу ж зга-
дав про події 1900 р., коли об’єднані
збройні сили восьми держав вторглися до
Китаю. Я китаєць, і я добре пам’ятаю істо-
рію іноземної агресії проти Китаю”
[Selected Works... 1994, 344].

Цікаво, що саме економічний фактор
відіграв найважливішу роль у продовженні
співробітництва західних країн з Китаєм на
тлі загострення політичних відносин. Інши-
ми словами, китайський ринок став на-
стільки привабливим і важливим, що захід-
ний бізнес, очевидно, тепер просто не в
змозі відмовитися від нього. Не слід забу-
вати і про те, що в цей час загострилася
боротьба західних держав за перерозподіл
регіональних ринків. Уругвайський раунд
ГАТТ зайшов у глухий кут, а пострадянські
країни, старанно виконуючи рекомендації
МВФ, занурилися у довготривалий період
політичної нестабільності і глибокої сис-
темної економічної кризи. Всі ці чинники
спрацювали на розвиток Китаю. Вважає-
мо, що завдяки цим чинникам Китай за
короткий проміжок часу, за якихось два–
три роки, вийшов із дипломатичних уск-
ладнень, в полоні яких він опинився після
подій на площі Тяньаньмень у червні
1989 року. На користь цього свідчить хоча
б те, що в 1992 році Китай відвідали 33
найвищих керівники з різних країн світу,
серед яких були імператор Японії, прези-
дент Республіки Корея та інші. У тому ж
році Китай встановив дипломатичні відно-
сини з 15 країнами, переважно з числа тих,
які розірвали дипломатичні відносини з
Тайванем. Не можна розглядати це інакше,
як серйозний успіх китайської дипломатії.

Інша справа, що події 1989 р. полиши-
ли по собі глибокий слід у політичній свідо-
мості китайської нації.

Згідно з розповсюдженою серед ки-
тайських фахівців думкою, після закінчен-
ня “холодної війни” на часі постали дві
основні загрози існуванню сучасного Ки-

таю з точки зору його національної без-
пеки. Це політичний лібералізм (так у
КНР прийнято називати те, що в західній
політичній культурі називають демокра-
тією), хоча самі китайці останнім часом
дуже охоче використовують термін
міньчжу – демократія, очевидно, для того,
щоб привчити власне населення до нього
та зменшити ефективність ворожої пропа-
ганди в умовах, коли китайське населення
може долучатися до чогось схожого. Відо-
мо, що китайська влада не глушить пере-
дачі китайською мовою, що її здійснює
останнім часом радіо “Вільна Азія”. Бага-
то китайців у південних районах Китаю
мають супутникові антени і можуть диви-
тися програми з Гонконгу та Тайваню. Дру-
гою значною проблемою є радикальний
націоналізм національних меншин (йдеть-
ся, зокрема, про Сінцзян та Тибет), що по-
тенційно небезпечно для територіальної
цілісності і національної єдності Китаю.

 Проте чимало китайських фахівців вва-
жають, що ситуація ускладнюється тим, що
Америка як єдина супердержава все ще
хоче домінувати в світі і намагається збе-
регти свою військову присутність в Азії
заважаючи Китаю зміцнювати тут свій
вплив. Водночас критичним залишається
питання про те, що Китай ще протягом 15–
20 років не матиме реальної можливості
здійснювати реальний вплив на міжнародні
події, і “не буде в змозі протидіяти проявам
гегемонізму в ефективний спосіб і так само
не зможе відігравати більшу роль у побу-
дові “справедливого і розумного політич-
ного, стратегічного та економічного ладу
в світі”” [Yimin 2000, 12].

Пекін, очевидно, розуміє побоювання,
особливо з боку сусідніх країн, які значно
менші за розмірами від Китаю, і інтенсив-
но працює над покращенням відносин з
ними, перш за все з допомогою зовнішньо-
економічних важелів. Більшість країн цієї
частини світу дають собі раду, що вони
приречені жити поруч з гігантом, який дуже
стрімко зміцнює свої позиції.

Як вважає фахівець Китайського інсти-
туту сучасних міжнародних відносин про-
фесор Чжоу Жункун, Китай на початку но-
вого сторіччя зустрінеться з п’ятьма
основними викликами. Щоб їх подолати,
Китаю треба:

· “іти в ногу” зі світовими досягнення-
ми у галузі високих технологій, щоб при-

В.В. Седнєв
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близно впродовж 50 років повернути собі
статус світового наукового центру;

· використати переваги і подолати нега-
тивні наслідки вступу до СОТ, швидко опа-
нувати світовий досвід у сфері міжнарод-
ної торгівлі, законодавства, менеджменту;

· забезпечити фінансову безпеку держа-
ви в умовах поширення доступу на ки-
тайський ринок міцних і більш досвідче-
них іноземних фінансових компаній;

· виграти битву за талановитих людей,
створивши систему їхнього заохочення для
роботи на батьківщині;

· вирішити проблему нафтової безпеки
країни [Rungkun, 6–8].

 У Пекіні, безумовно, розуміють, що на
сучасному етапі світового розвитку, коли
глобалізація ламає національні кордони, а
транснаціональні корпорації диктують уря-
дам багатьох країн, як їм поводитися, пи-
тання державного контролю над економіч-
ною ситуацією стає питанням життя чи
смерті. Нинішні китайські керівники,
очевидно, пам’ятають пропозиції, які
робив їхнім попередникам президент
США Р. Ніксон під час першого візиту в
Китай у 1972 р. – “будувати разом з ним
новий світовий порядок”.

 Часом складається враження, що Китай
вирішив поступово відмовитися від теорії
повної економічної незалежності на ко-
ристь неореалістичної теорії глобальної
взаємозалежності. Остання, як відомо, по-
лягає в тому, що всі країни, Південь і
Північ, Захід і Схід стають все більше взає-
мозалежними і взаємодіючими як єдиний
світовий ринок. Про це, зокрема, свідчать
позитивні статті у китайський пресі про
“прекрасні можливості”, які відкриває гло-
балізація для Китаю. Два табу маоїстських
часів, глобальна ваємозалежність та світо-
вий розподіл праці і спеціалізація, остаточ-
но зняті і зайняли своє місце в концепції
політики відкритості. Таким чином, Китай
від “політики відкритості” переходить до
політики інтеграції у світову економічну
систему [Михеев 2002, 23–27].

 У повній відповідності до нових тен-
денцій політики відкритості щодо набли-
ження до капіталістичної світової економі-
ки зовнішня політика Пекіна практично
облишила пропагандистські зусилля про-
ектувати “успіхи соціалізму” в КНР на краї-
ни “третього світу”. Китай також не напо-
лягає більше на своїй особливій ролі у

системних трансформаціях у рамках гло-
бальної політичної економії.

Можна припуститися думки, що в
Пекіні добре розуміють теперішнє
співвідношення сил у світі і роблять усе
можливе, щоб знайти порозуміння з США,
ні в якому разі не позиціонувати себе як
антиамериканську силу. Фактично безпе-
рервно йдуть складні переговори щодо
Тайваню. Незважаючи на кризи, що періо-
дично виникали у китайсько-американсь-
ких відносинах (події в Югославії, приму-
сова посадка американського
літака-розвідника на острові Хайнань і зат-
римання американського екіпажу), китайці
робили все можливе, щоб зберігаючи на-
ціональну гідність, забезпечити певний
рівень двосторонніх зв’язків. Китай при-
єднався до міжнародної “антитерористич-
ної коаліції”, засудивши тероризм. Про це
свідчить і постійний розвиток контактів
між військовими двох країн, якому дають
високу оцінку військові керівники зброй-
них сил обох країн55

Повідомлення Агентства Сіньхуа від
18.04.2002. Високу оцінку військовому
співробітництву США та КНР дав голов-
нокомандувач Тихоокеанського флоту
США, адмірал Денніс К. Блер, який назвав
його “дуже позитивним”.

Що ж до Європи, то тут продовжена
традиційна лінія на розвиток всебічного
співробітництва з усіма країнами, причо-
му основний наголос робиться на Німеч-
чину, і трохи менше, – на Францію як
найбільш самостійних і високорозвинених
партнерів, з керівниками яких китайські
лідери підтримують постійний зв’язок.
Відносини з Японією залишаються, оче-
видно, найскладнішою зовнішньополітич-
ною ділянкою, “головним болем” Пекіна,
хоча й тут керівництво КНР робить усе
можливе для їх покращення. Але поки ос-
таточно не буде вирішене питання про
лідерство в Азії, не проясняться ядерні
амбіції Токіо і рівень його самостійності у
міжнародних справах, важко говорити про
якусь чітку політичну перспективу двосто-
ронніх відносин. Що ж до економіки, то тут
усе досить зрозуміло: китайський ринок
стає все більш привабливим для японських
інвесторів, які з задоволенням вкладають
туди гроші. Про зацікавленість у співробіт-
ництві свідчить перше місце, яке не перший
рік займає Японія серед зовнішньоекономіч-

Тягар традицій і виклики глобалізації



Східний світ №2  2003 101

них партнерів Китаю. “Історія озирнеться
і пересвідчиться, що 2002 рік був роком,
коли основна маса японської економіки
почала пересуватись до Китаю”, – стверд-
жує відомий японський дипломат Ю. Ока-
мото [CNN/Asia 2002].

На бурхливому корейському напрямі
справи йдуть теж непогано. На тлі неперед-
бачуваних дій Північної Кореї позиція Ки-
таю виглядає солідно і відповідально. Па-
ралельно Китай має добрі відносини з
Південною Кореєю. Очевидно, що тепер без
участі Китаю не може бути й мови про будь-
яке вирішення міжкорейської проблеми.

У своїх відносинах з Індією, яка стала у
1998 році ядерною державою, наголос ро-
биться на подоланні наслідків територіаль-
ного конфлікту, які довгий час труїли відно-
сини між двома великими народами. У
миролюбних заявах керівників обох країн
відзначається, що в них багато спільних
проблем і завдань. Але швидкому розвит-
ку індійсько-китайського співробітництва
дещо заважають тісні відносини Пекіна з
пакистанським режимом, який, як вва-
жається, виготовив свою ядерну зброю за
допомогою КНР, а також політична ак-
тивність далай-лами, який має постійну
резиденцію на території Індії. Очевидно,
щоб подолати недовіру і підозрілість,
потрібні значні зусилля та час.

З країнами АСЕАН у грудні 2002 року
Китай підписав угоду про створення впро-
довж найближчих десяти років зони вільної
торгівлі. У китайській пресі вже з’явилися
повідомлення про те, що наступним кро-
ком буде створення зони вільної торгівлі
між Китаєм, Південною Кореєю і Японією.
Китайці розуміють, що здійснення таких
велетенських планів, справа непроста.
Адже “Порівняно з Європейським Союзом
(EU) та Північноамериканською зоною
вільної торгівлі (NАFТА), створення зони

вільної торгівлі в Азії буде складнішим”, –
каже Чжао Цзінпін, фахівець Центру дос-
ліджень розвитку при Держраді КНР
[Женьміньжибао 2002]. Китайські фахівці
вважають, що потрібно 20 років, щоб у
Східній Азії виникла така структура.

На пострадянському просторі Китай
створив разом з Росією та чотирма цент-
ральноазіатськими республіками (Казах-
стан, Киргизія, Таджикистан, Узбекистан)
Шанхайську організацію співробітництва,
основною метою якоїю є “боротьба з теро-
ризмом”. Інтенсивно розвиваються відно-
сини Китаю з Росією, свідоцтвом чому став
підписаний у липні 2001 року двосторонній
Договір про добросусідство, дружбу і
співробітництво. Тепер формула їхніх
відносин звучить так: “навіки добрі сусі-
ди, хороші друзі, надійні партнери й ніко-
ли – вороги”. Росія постачає в Китай су-
часні винищувачі, есмінці і підводні човни
з унікальним озброєнням і задовольняти-
ме енергетичні потреби Китаю, що швид-
ко зростають. Складається враження, що
китайці значною мірою взяли на себе
ініціативу у формуванні нової конфігурації
двосторонніх відносин. Є всі підстави вва-
жати, що Китай хотів би мати довготривалі
й міцні відносини з Україною. Китайська
сторона не раз підкреслювала свою заці-
кавленість щодо розвитку науково-техніч-
ного і військового співробітництва з Украї-
ною. Ґрунтовна й послідовна політика
України щодо розвитку українсько-ки-
тайських відносин може посприяти цьому.

Багатостороння і прагматична зовніш-
ня політика Китаю принесла за останні два
десятиріччя значні дивіденди Китаю на
міжнародній арені. Її основне завдання на
найближчі двадцять років – забезпечити
мирні умови ззовні для побудови Велико-
го Китаю. Будувати його доведеться новій
генерації китайських керівників.

1 Література з проблем зовнішньої політики Китаю досить різнобарвна і в невеличкій
статті неможливо дати хоча б її короткий огляд. Зазначимо все ж авторське намагання
посилатись на такі джерела в КНР, а також відомі і ґрунтовні роботи західних авторів,
які б вагомо допомагали розібратися з суттю проблеми.

2 Дивись, наприклад, відповідні пасажі з матеріалів останніх двох з’їздів КПК. З робіт
китайських авторів можна навести такі роботи як щорічники з міжнародних проблем, які
видаються впливовим Шанхайським інститутом міжнародних проблем. Наприклад, “Шан-
хай гоцзі веньті яньцзюсо бянь”. Шанхайське освітянське видавництво. Шанхай. 1999.

В.В. Седнєв
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3 На якісні зміни у складі китайської еліти вказують дослідження, що проводилися на
замовлення впливового гонконгського тижневика “Фар істерн економік рев’ю” протягом
2002 року. У Китаї нині відбувається процес зміни поколінь. На зміну керівництву, яке
складалося з людей зі славним революційним минулим, приходять молоді, добре осві-
чені прагматики, чимало з яких навчалися у західних університетах і добре вміють раху-
вати, а часто й заробляти великі гроші.

4 Таку точку зору поділяє і впливовий російський фахівець з питань конфуціанства
Л.С. Переломов. Дивись, зокрема його фундаментальну роботу “Конфуций: “Лунь Юй”.
Москва, 1998, С. 285–288.

5 Повідомлення Агентства Сіньхуа від 18.04.2002. Високу оцінку військовому співро-
бітництву США та КНР дав головнокомандувач Тихоокеанського флоту США, адмірал
Денніс К. Блер, який назвав його “дуже позитивним”.
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Інтенсифікація економічної складової в
міжнародних відносинах, посилення діало-
гу між країнами та культурами в більшості
випадків значно послабили рівень конфлікт-
ності в багатьох “гарячих точках” планети.
Учасники міжнародних відносин отримали
історичний шанс переглянути свої підходи до
проблем, що накопичилися в період “холод-
ної війни”. Проглядаються контури розв`язан-
ня одного з найбільш кривавих конфліктів
ХХ століття на Корейському півострові. Хоча
й повільно, проте все ж почався процес по-
ступового зближення Сеула з Пхеньяном. Си-
туація ж в Тайванській протоці доволі своєрід-
на. За бурхливої економічної взаємодії
напруженість у відносинах між КНР та уря-
дом на Тайвані не лише зберігається, але й
моментами посилюється. Після внутрішньо-
політичної та ідеологічної еволюції на мате-
рику і на острові склалися передумови для
налагодження контактів. Стало очевидним,
що єдиним можливим засобом розв`язання
суперечностей є переговори та співробіт-
ництво, які набрали більш-менш чітких форм
в 1990-і роки. Проте, політичні рецепти вирі-
шення питань двосторонніх відносин не по-
слабили, а, як виявилося, навпаки, все більше
ускладнюють шлях сторін назустріч одна
одній. Отже, аналізуючи перспективи подо-
лання недовіри та ворожнечі між Пекіном і
Тайбеєм варто поглянути на базові підходи
сторін, оскільки вони визначатимуть процес
відносин між ними й надалі.

Під впливом історичних подій ХІХ та ХХ
століть китайській політичній еліті властива
особлива увага до проблеми цілісності краї-
ни. Лідери КНР пояснювали нездатність ут-
римувати китайські історичні території іно-
земним втручанням та слабкістю держави,
яка не могла протистояти зовнішньому
викликові. Наявність на території Китаю та-
ких західних анклавів як Аомень (Макао),
Сянган (Гонконг), а також перебування Тай-
ваню поза межами адміністративного впли-

ву Пекіна в зовнішньополітичній риториці
КНР трактувалися як проблема подолання
штучного розмежування китайської території
західними колоніальними імперіалістичними
державами.

Склалося так, що протягом ХХ століття
Тайвань залишався практично відірваним від
центральної влади в Китаї. Острів розвивав-
ся ізольовано під японським протекторатом
протягом 1895–1945 років. Починаючи з1949
року, евакуації уряду Чан Кайші внаслідок по-
разки в громадянській війні з Комуністичною
Партією Китаю (КПК), Тайвань стає плац-
дармом для реалізації ідеологічних устано-
вок Сунь Ятсена. Почався період протисто-
яння двох державно-ідеологічних систем:
комуністичної КНР, яка контролювала безпо-
середньо територію Китаю, та антикомуні-
стичної Китайської Республіки на Тайвані.

Відмінність ідеологічних цінностей ста-
ла вирішальним чинником  різних внутріш-
ньо-  та зовнішньополітичних курсів. У пері-
од правління Мао Цзедуна Китай, у пошуках
своєї власної комуністичної моделі, пережив
цілу низку трагічних експериментів. При-
близно з початку 1960-х років у зовнішній
політиці досить активно проводився курс з
перетворення Китаю на самостійний центр
світового революційного комуністичного
руху. Водночас Пекін шукав можливостей
остаточного розгрому Гоміндану та при-
єднання Тайваню, як історичної китайської
провінції. Гасло “возз`єднання Батьківщини”
стало одним із приорітетних у зовнішній
політиці Китаю.

Паралельно  з експериментами Мао інший
політичний лідер новітнього, гомінданівсь-
кого Китаю, Чан Кайші, засвоївши низку
уроків під час свого правління на материку
цілеспрямовано здійснював програму “націо-
нальної реконструкції”, що ґрунтувалася на
надбаннях китайської суспільно-політичної
традиції, трактуванні ідеологічних настанов
Сунь Ятсена та втіленні західних економіч-

(аналіз ситуації, що склалася на початку ХХІ ст.)

М.А. Таран

КИТАЙСЬКО–ТАЙВАНСЬКІ ВІДНОСИНИ:
ЕКОНОМІЧНЕ ВЗАЄМОТЯЖІННЯ

ТА ПОЛІТИКО-ІДЕОЛОГІЧНІ СУПЕРЕЧНОСТІ
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них принципів ринку й вільного підприєм-
ництва. В зовнішньополітичному курсі знач-
не місце приділялося пропаганді ідеї реван-
шу в громадянській війні, повернення на
материк та придушення “комуністичного
бандитського заколоту”.

Друга половина 1970-х років стала етап-
ним періодом у розвитку обох країн. Після
смерті Мао Цзедуна в 1976 році владу в своїх
руках зконцентрував Ден Сяопін, представ-
ник прагматичних кіл китайських комуністів.
Китай із центру революційного руху перетво-
рюється в економічну лабораторію, в якій
Комуністична Партія Китаю виконує роль
консолідуючої сили економічних (ринкових)
реформ, спрямованих на підвищення еконо-
мічного потенціалу, життєвого рівня та до-
сягнення середнього рівня заможності гро-
мадян. Пріоритетом внутрішньої політики
стає економічне будівництво із залученням
світового економічного досвіду, технологій,
що мають бути впроваджені у виробництво
за жорсткої централізованої політичної вла-
ди. Зовнішня політика має підпорядковане
положення, забезпечуючи створення сприят-
ливого міжнародного середовища з метою
заохочення притоку в країну капіталів та тех-
нічних “ноу-хау” з закордону.

На момент смерті Чан Кайші в 1975 році
Тайвань все ще залишався країною бідною,
проте гомінданівській владі вдалося в не-
сприятливих географічних умовах та в напру-
женій міжнародно-політичній атмосфері роз-
будувати інфраструктуру (дороги, зв’язок,
летовища тощо), розв‘язати питання забез-
печення населення продовольством, успіш-
но розпочате унаслідок експорту сільськогос-
подарських товарів та продуктів, текстильних
виробів, будівництво промислових
підприємств, створення імпортозамінного
виробництва.  1978 року новим президентом
Тайваню став син генералісимуса Чана, Цзян
Цзінго. В період його правління (до 1988
року) за багатьма економічними показника-
ми острів досяг значних успіхів, що дало
підстави ввести в обіг термін “тайванське еко-
номічне диво”. Вражаючими були й зміни у
внутрішній політиці, зініційовані Цзяном.

У другій половині 80-х років активізуєть-
ся опозиційний Гоміндану рух. Його пред-
ставники – переважно тайванці, не бажали
миритися з однопартійним авторитарним
режимом Гоміндану, який до того ж був вла-
дою меншості. Справа в тому, що політична
та економічна еліта тогочасного Тайваню,

члени Гоміндану, були в основному вихідця-
ми з материкового Китаю, які 1949 року ева-
куювалися на острів. До етнічної палітри
острова з населенням більше 8 млн. чоловік
додалася майже півторамільйонна страта
китайців з материка: представників держав-
ного апарату Китайської Республіки, бізнес-
менів, інтелігенції та залишків збройних сил.
Ця група протягом трьох десятиліть і визна-
чала політику країни.

Цзян Цзінго добре усвідомлював не-
обхідність зменшення протистояння між ко-
рінними мешканцями та “гомінданівськими
китайцями”. Керівництво Тайваню започат-
кувало “тайванізацію” політичної еліти, – за-
лучення до управління країною тих, хто на-
родився та виріс на острові. До змін у
політичній системі спонукали й інші обста-
вини. Більше десяти років Цзян Цзінго пере-
бував у Радянському Союзі, де на собі відчув
усі “принади” авторитаризму: політичні чи-
стки, репресії та відчуження державного апа-
рату від звичайних громадян. Життєвий
досвід, поєднаний з ідеологією, заклав
підґрунтя політичної волі для початку
здійснення масштабних змін. Згідно політич-
ного вчення Сунь Ятсена, засновника та ідео-
лога Китайської Республіки, у внутрішньому
розвиткові країна має пройти три періоди:
військової влади, політичної опіки, консти-
туційного правління. Саме Гоміндан був по-
кликаний забезпечити реалізацію цих прин-
ципів, поступово зменшуючи регулюючу
роль однієї партії в суспільстві. І це було істо-
рично необхідним. Тайванське суспільство у
1980-ті роки стало більш строкатим. Під
впливом економічного розвитку з`явилися
нові прошарки, які все активніше хотіли реа-
лізувати себе в політиці. Близькі політичні
відносини із США, Японією підштовхували
гомінданівське керівництво до поступового
впровадження західних зразків демократії.

Початок демократизації на Тайвані був
покладений у 1987 році скасуванням надзви-
чайного стану. Наступного року прийнято
Закон про права громадян на проведення
зборів і демонстрацій. Зареєстровано Де-
мократичну Прогресивну Партію (ДПП),
опозиційну Гомінданові організацію, про-
грама якої увібрала інтереси корінних меш-
канців Тайваню, середнього класу, інтелі-
генції.

На цьому історичному відтинку шляхи
політичного розвитку острова і материка кар-
динально розходяться. Події в травні-червні

Китайсько-Тайванські відносини
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1989 р. на площі Тяньаньмень продемонстру-
вали, що керівництво КПК не наважиться на
здійснення політичних реформ і залишатиме
за собою роль політичного авангарду країни.

Внутрішні зміни на Тайвані в історичній
перспективі справили значний вплив на май-
бутні китайсько-тайванські контакти. Для
вихідців з материка, котрі знайшли при-
хисток на Тайвані слово “Китай” мало не-
абиякий, навіть сакральний зміст. Саме
“далу” (материк), а не острів, залишався бать-
ківщиною, тим місцем, де поховані предки,
тим культурним середовищем, з яким існу-
вав духовний зв`язок. Таким чином, для
гомінданівських політиків, бізнесменів, інте-
лігенції відносини між материком та остро-
вом ставали історичною, психологічною та
культурною необхідністю, яку треба було ре-
алізувати вже в іншій формі, відкинувши ідею
контратаки на материк як таку, яка давно себе
вже вичерпала.

Але навряд чи лише самих внутрішньо-
політичних трансформацій було б достатньо
для початку двостороннього діалогу, якби не
зацікавленість у відповідному характері ки-
тайсько-тайванських відносин з боку Сполу-
чених Штатів Америки.

З початком війни в Кореї в червні 1950
року, а особливо після вступу в конфлікт ки-
тайських військ в жовтні того самого року
Вашингтон робить ставку на гомінданівсь-
кий режим на Тайвані як партнера в політиці
“стримування та ізоляції” комуністичної КНР
на Далекому Сході. США стають зацікавле-
ними в політичній підтримці режиму Чан
Кайші, уряду Китайської Республіки (КР) на
зовнішньополітичній арені (КР залишалася
членом Ради Безпеки ООН), в економічній, з
метою стабілізації режиму Гоміндану на ос-
трові та військовій, надаючи зброю та три-
маючи поблизу Тайваню значні збройні сили.
Здійснення т.зв. політики “нейтралізації” Тай-
ваню мало за мету недопущення широкомас-
штабної війни між островом та материком.
Водночас Вашингтон ставив заслін спробам
Пекіна захопити Тайвань силою [Foreign
Relations of the United States 1986, 174-176,
189-192]. Це військово-політичне союзницт-
во було скріплене умовами “Договору про
спільну оборону”, укладеного в грудні 1954
року. Згідно його положень, у випадку
військової загрози Тайваню, США мали на-
дати острову необхідну підтримку [China and
US. Foreign Policy 1973, 28]. Присутність
військ США робила ситуацію в районі Тай-

ванської протоки відносно стабільною, не
дозволяючи жодній зі сторін вдаватися до
будь-яких агресивних наступальних дій.

З приходом до влади адміністрації
Р.Ніксона в 1969 році та відповідних змін у
зовнішньополітичних пріоритетах націо-
нальні інтереси США в “китайській” політиці
полягають вже не лише в підтримці Китайсь-
кої Республіки, як військово-ідеологічної про-
тиваги КНР, а й у стимулюванні між ними
діалогу. В умовах зближення та нормалізації
відносин із КНР (1969-79) Сполучені Штати
шукали способів нейтралізації військової
напруженості та прямого втягнення  до ймо-
вірного військового конфлікту.

У цей період американо-китайських відно-
син “проблема Тайваню” як питання політич-
ної та військової підтримки острова з боку
США стає основною перепоною в процесі
формування основ майбутніх контактів на
вищому рівні. У “Шанхайському” комюніке
1972 та “Комюніке щодо нормалізації дипло-
матичних відносин” 1978 року Вашингтон
включив положення, в якому наполягалося на
винятково мирному характері вирішення су-
перечностей між КНР та Тайванем. Схоже
формулювання  міститься і в “Законі про відно-
сини з Тайванем” 1979 року – документі, який
заклав основи американської політики щодо
Тайваню в період після розриву дипломатич-
них відносин. В ньому зроблено застережен-
ня, що “будь-яка загроза економічній чи
соціальній системі Тайваню викличе стурбо-
ваність США”. Важливим пунктом цього до-
кументу була заява про продовження прода-
жу зброї Тайваню як необхідної складової
стабільності в Східній Азії [Taiwan Relations
Act 1989, 792-799]. Підкреслення Вашингто-
ном важливості винятково мирного розв’язан-
ня проблеми об’єднання Китаю мало стати за-
стереженням урядові КНР не вдаватися до
воєнної акції проти Тайваню. Контакти між
сторонами Тайванської протоки, початок
політичного діалогу відповідали новим пріо-
ритетам американської політики в цьому рег-
іоні. Цей процес, послаблюючи напруженість,
рівень конфронтації, збільшував би можли-
вості маневру для американської дипломатії у
політиці щодо Китаю.

Уже більш ніж півстоліття Пекін наполя-
гає на своєму “праві” домогтися приєднання
Тайваню за допомогою сили. Уряд у Тайбеї,
згідно офіційної позиції КНР, нелегітимний і
не має права представляти китайський народ
у міжнародних відносинах. Тайвань розгля-
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дається як провінція, тимчасово відлучена від
материка. Американо-тайванське військове
співробітництво висвітлювалося як порушен-
ня територіальної цілісності країни. Все ж, не
зважаючи на ці різкі заяви було очевидно, що
навряд чи Пекін наважиться на військову ак-
цію. Ден Сяопін свого часу усвідомив, що краї-
на позбавлена силового впливу на “тайвансь-
ку проблему” з багатьох причин: своєї
військової та економічної слабкості, наявності
в Тайваню відносно ефективних збройних сил,
а також у зв`язку з різко негативною, в цьому
випадку, реакцією США та інших країн за-
хідного світу, на допомогу яких у справі
модернізації китайської економіки і розрахо-
вував патріарх реформ у Піднебесній.

Але в епоху Ден Сяопіна гасло повернен-
ня Тайваню в “лоно Батьківщини” не зніма-
лося з порядку денного. І не лише з історич-
них чи ідеологічних міркувань. Економіка
Тайваню, розвинена інфраструктура, техно-
логії, фінанси, досвід управління тощо знач-
но посилили б материковий Китай і сприяли
б подальшій реалізації курсу на модерніза-
цію. Ден Сяопін запропонував тайванській
владі концепцію “одна країна – дві системи”,
як більш гнучку модель повернення Тайва-
ню, з урахуванням соціально-економічних
інтересів обох сторін. Цю схему було запро-
поновано для вирішення питання майбутніх
взаємовідносин між Китаєм з одного боку, та
Гонконгом (Сянганом) і Макао (Аомень) з
іншого – територіями, переговори щодо по-
вернення яких розпочалися в 1980-ті роки.
Тайваню обіцяно високий рівень автономії,
незмінність соціально-економічного ладу
протягом 50 років. Але Тайвань, як особли-
вий адміністративний район, не може
здійснювати власну зовнішню політику та
наполягати на своєму статусі держави. (Дэн
Сяопин 1988, 60-62). Ця загальна схема ста-
ла виразником нової, більш конструктивної
стратегії у відносинах з Тайванем.

Взагалі, як бачимо, ініціатива розпочати
діалог, підкріплена конкретними пропозиці-
ями, належить китайській стороні. Тайвансь-
ка влада була змушена оприлюднити і свої
підходи до відносин із материком. Тайвансь-
кий бізнес потихеньку позирав за протоку,
сподіваючись знайти у динамічній економіці
та доволі привабливому ринку  можливість
для реалізації власних проектів. Непряма тор-
гівля між Тайванем та материковим Китаєм
з 1978 до 1989 року зросла в 75 разів [Chin
1991, 43]. Влада в Тайбеї після дипломатич-

них невдач 70-х років – виключення з ООН
та розриву дипломатичних відносин з
більшістю країн світу мусила шукати іншу
модель контактів із зовнішнім світом,  спи-
раючись на пріоритет підтримки свого еко-
номічного розвитку.

Тайванські власті першими продемонст-
рували готовність до встановлення персо-
нальних, міжособистісних контактів. 2 лис-
топада 1987 р. президент Цзян Цзінго
дозволив мешканцям Тайваню відвідувати
родичів на материку. 3 червня 1988 року в
промові на 2-му Пленумі ХІІІ-го Централь-
ного Комітету Гоміндану наступник Цзяна Лі
Денхуей заявив: “Ми повинні бути мужніми
визнати ту реальність, що ми нездатні
здійснювати дієве управління материка”
[Chien 1995, 75]. 12 липня того ж року ХІІІ
національний з`їзд Гоміндану затвердив нову
політику щодо континенту, яка значно
відрізнялася від попередньої політики “трьох
Ні” (ні контактам, ні переговорам, ні комп-
ромісу). У жовтні 1990 р.  створено Раду з на-
ціонального об`єднання, спеціальний дорад-
чий орган, покликаний розробляти підходи
у відносинах з материковим Китаєм.  Анало-
гічна інституція з подібними функціями вже
існувала в КНР – Офіс у справах Тайваню
при Держраді КНР. В 1991 році тайванська
Рада запропонувала документ під назвою
“Основні напрямки національного об`єднан-
ня”, в якому викладено бачення шляхів та
механізмів можливого в майбутньому  пол-
ітичного союзу з Китаєм. Процес зближення
запропоновано поділити на три етапи. Пер-
ший полягає у зміцненні міжособистісних
контактів та зв`язків між різними організаці-
ями, що має звести до мінімуму взаємну во-
рожість і недовіру. У другій фазі між сторо-
нами відкриються офіційні канали для
спілкування,  прямий поштовий, транспорт-
ний та комерційний зв`язок. Тайвань та ма-
териковий Китай співробітничатимуть один
з одним у міжнародних організаціях. Третя
фаза пов`язана зі створенням спільної кон-
сультативної організації, покликаної розви-
вати загальнокитайську конституційну сис-
тему, яка базувалася б на визнанні принципів
демократії, економічної свободи та соціаль-
ної справедливості [Kun-hui Huang 1991, 4-
6]. Цей документ незабаром було доповнено
“Білою книгою із зовнішньої політики”, роз-
робленою тайванським МЗС. У ній представ-
лено бачення тайванською стороною свого
місця в міжнародному політичному просторі.

Китайсько-Тайванські відносини
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Тайбей заявляв про підтримку принципу “од-
ного Китаю” та ідеї китайської єдності, але
підкреслювалося, що Китай розділений на
два політичні суб`єкти. У зв`язку з цим тай-
ванська дипломатія  висловилася за
доцільність повернення до лав  ООН [The
Republic of China on Taiwan and U.N. 1994].

На такій політичній та ідеологічній основі
і почався процес переговорів. Повноважни-
ми представниками сторін став із тайвансь-
кого боку Фонд з обмінів через протоку
(Фонд) та китайська Асоціація у відносинах
через Тайванську протоку (Асоціація). Ста-
тус, навіть назва цих структур свідчили про
неофіційний, або неурядовий рівень діалогу.

У квітні 1993 року в Сінгапурі та в Пекіні
відбулися перші зустрічі між Ку Ченьфу
(Фонд)  та Ван Даоханем (Асоціація), де обидві
сторони погодилися на встановлення інститу-
ціоналізованих каналів обміну. Підписано
чотири угоди, що торкалися питань поштово-
го зв‘язку та каналів спілкування між Фондом
та Асоціацією [Kuo-cheng Sung 1993,122-124].
Водночас із поступовими кроками назустріч
економічному, культурному співробітництву
досить швидко вимальовувалася характерна
особливість китайсько-тайванських контактів:
політичні відносини не розвивалися синхрон-
но з торговельними чи культурними.

У серпні 1993 р. Офіс у справах Тайваню
опублікував документ під назвою “Китайська
біла книга щодо відносин у протоці”.  В ньо-
му офіційний Пекін виклав своє бачення сут-
ності “тайванського питання”, його витоків та
шляхів розв`язання.  На думку китайського
уряду проблема полягає у відокремленості
острова Тайвань, у політичному та культур-
ному сенсі китайської території від материка
в результаті зовнішнього втручання. Базовою
позицією щодо вирішення “тайванського пи-
тання” пропонувалося об`єднання та співісну-
вання двох суспільно-політичних систем на
основі принципу “одна держава – дві систе-
ми”. В окремій частині документу уряд КНР
попередив ті країни, з якими Пекін встановив
дипломатичні відносини,  про неприпус-
тимість офіційних політичних контактів із
Тайванем, підтримки вступу Тайваню до ООН,
інших міжнародних організацій, продажу
зброї, й навіть встановлення повітряного спо-
лучення з островом [The Chinese White Paper
on Cross-Strait Relations 1996,267–278]. Це по-
яснювалося тим що, на думку Пекіна, Тайвань,
як китайська провінція, в цих політично важ-
ливих питаннях повинен слідувати принципу

“одного Китаю”. Рамки, в які Пекін намагаєть-
ся поставити Тайвань на міжнародній арені
досить жорсткі. Цілком вірогідно, що ці ви-
моги значно понижували рівень політичної
довіри між двома сторонами та нормальний
психологічний клімат для співробітництва.

Сприйняття офіційним Тайбеєм “тай-
ванської проблеми” викладено в документі
“Відносини через Тайванську протоку”, роз-
робленому Радою в справах материка, ще
одним дорадчим органом при тайванському
урядові. Тайванська влада представляє себе
спадкоємцем політичних традицій Китайсь-
кої Республіки, – першої демократичної рес-
публіки в Азії. Коли в пекінському документі
містилася критика політики Гоміндану як
такої, що не відповідала прагненням усього
китайського народу, то в тайбейському КПК
фігурує як організація, яка підбурювала насе-
лення проти центрального режиму і практич-
но здійснювала експорт радянського комуніз-
му на територію Китаю. В ідеологічному блоці
суперечність між Тайванем та КНР розкри-
вається як конфлікт між “Китаєм трьох на-
родних принципів”, підґрунтям яких, на дум-
ку тайванської сторони, виступає китайська
культура, та “комуністичним Китаєм”, побу-
дованим на принципах марксизму, ворожо-
му китайським традиційним цінностям. Вка-
зується ще на один момент, який не сприяє
взаємній довірі, - небажання Пекіна відмо-
витися від використання сили для вирішен-
ня проблеми об`єднання. Уряд Тайваню
висловив прихильність ідеї об`єднання шля-
хом обмінів та переговорів. Але Пекін пови-
нен визнати Китай розділеним на два рівноп-
равні політичні суб`єкти. Негативними
названо спроби уряду КНР ізолювати Тай-
вань на міжнародній арені. І останнім істот-
ним пунктом, який проливає світло на стра-
тегію тайванської дипломатії у переговорах з
Китаєм стало положення щодо не просто “мир-
ного об`єднання”, але “демократичного об-
`єднання” острова з материком [The Taiwanese
White Paper on Cross-Strait Relations 1996, 279-
292]. Це можна розглядати як натяк на потребу
зміни характеру внутрішньополітичного режи-
му в Пекіні, ролі КПК в суспільстві .

При порівнянні цих двох документів впа-
дає в очі значна кількість історичних, ідео-
логічних, політичних розходжень та
відмінностей у поглядах. Намітилася ціла
низка найважливіших спірних питань, без
розв‘язання яких подальший продуктивний
діалог неможливий. Це стосується таких тем,
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як: трактування терміну “один Китай”, виз-
нання Тайваню з боку КНР за рівноправного
політичного суб‘єкта,  відмова Пекіна від за-
стосування сили щодо острова, демократи-
зація внутрішньополітичного життя в Китаї,
більш лояльне ставлення до міжнародної ак-
тивності тайванського уряду тощо. Концеп-
туальні підходи обох сторін до відносин та-
кож демонструють протиборство двох
стратегій. КНР прагне відновити контроль
над островом з міркувань ідеологічного, політич-
ного та економічного характеру. В свою чер-
гу перед Тайванем стоїть пріоритетне завдан-
ня міжнародно-політичного виживання та
підтримка темпів економічного зростання.

На початку 1990-х років тайванська влада
бере курс на так звану “прагматичну”, або
“гнучку” дипломатію. Метою цієї стратегії є
підвищення міжнародного статусу країни у
світовій політиці, сприяння інтегрованості
Тайваню в політичну та економічну систему
сучасних міжнародних відносин. Це, на дум-
ку офіційного Тайбея, сприятиме економічно-
му розвиткові острова, а також підвищить
рівень його безпеки, оскільки будь-яка зовніш-
ня загроза Тайваню означатиме виклик
світовій економіці також. Геостратегічне роз-
ташування Тайваню на перетині важливих
морських та повітряних шляхів, тісні еко-
номічні відносини зі Сполученими Штатами
та Японією змушують країни азійсько-тихоо-
кеанського регіону (АТР) уважно відстежува-
ти події в Тайванській протоці. Прагматична
дипломатія має два вектори реалізації. Пер-
ший – це міжнародний рівень відносин, на яко-
му Тайвань домагається визнання та підтвер-
дження свого державного статусу. Друга, – це
щабель двосторонніх міждержавних відносин.

Варто зауважити, що “гнучка” диплома-
тія зазнає певної еволюції. Коли в першій
половині 90-х років тайванський уряд
піднімав питання про відновлення місця в
ООН, то згодом підходи дещо пом`якшують-
ся. Офіційні особи Тайбея заявляють про го-
товність брати участь в агентствах та засідан-
нях Генеральної Асамблеї навіть без статусу
члена. В політичних та наукових колах
висловлювалися занепокоєння тим, що
прийняття Тайваню в ООН посилить небез-
пеку загострення ситуації в Тайванській про-
тоці, оскільки це означатиме фактичне
підтвердження на міжнародному рівні стату-
су Тайваню як держави. Така ситуація може
стати приводом для початку військової кам-
панії проти “сепаратистів”. Незацікавлений

у такому сценарії  Вашингтон змушений
опосередковано сигналізувати тайванським
політикам зайвий раз не нагнітати напру-
женість. У низці документів, запропонованих
адміністрацією Б.Клінтона, зокрема в “Огляді
політики США щодо Тайваню”, підготовле-
ному в жовтні 1994 року, однозначно заявля-
лося про продовження слідування політиці
“одного Китаю”, – офіційного визнання лише
уряду КНР [Taiwan Policy Review 1994, 705-
706].  В одному з пунктів “трьох Не” прези-
дента Б.Клінтона, виголошених у червні 1998
року під час візиту в Пекін висловлювалося
негативне ставлення до ідеї членства Тайва-
ню в ООН та організаціях міжурядового
рівня. Позиція ж законодавчої гілки влади
США в цьому питанні більш радикальна.
Конгрес підтримує прагнення Тайваню до
членства в ООН та міжнародних структурах.
Але навряд чи можна буде в майбутньому
говорити про якісь кардинальні зміни в си-
туації навколо входження Тайваню до пре-
стижних міжнародних організацій. КНР за-
лишається непохитною в своєму негативному
ставленні до двох китайських представництв
в ООН. Для Сполучених Штатів, як і для
інших впливових світових гравців, абсолют-
но не на часі псувати відносини з Пекіном,
лоббіюючи членство Тайбея в ООН.

Водночас проблема присутності Тайваню
в міжнародних організаціях економічного чи
іншого характеру має перспективи вирішен-
ня. Останнім підтвердженням цього може
служити паралельний прийом до Світової
Організації Торгівлі (СОТ) як КНР, так і Тай-
ваню. Щоправда, останній не названо в до-
кументах СОТу країною. Тайбей вже є чле-
ном Азійського Банку Розвитку, форуму з
Азійсько-Тихоокеанського Економічного
Співробітництва, Міжнародного Олімпійсь-
кого Комітету тощо.

Тайвань розглядає членство в міжнарод-
них інституціях, як про це вже йшлося, як
вагомий чинник посилення економічної та
політичної безпеки. Забезпечення вищого
рівня життя вимагає активної роботи на світо-
вому технологічному, торговому та фінансо-
вому ринках. Покращення стандартів життя
середнього тайванця сприятиме збереженню
чималої дистанції з відповідним показником
у материковому Китаї. А це зменшуватиме
налаштованість тайванського суспільства до
якнайшвидшого об‘єднання. Економічний
потенціал країни надаватиме можливість
продовження закупок зброї. Тайванський
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уряд в цьому випадку почуватиметься більш
упевнено у відносинах з Китаєм.

1990-ті роки були позначені тим, що на
рівні двосторонніх відносин Тайбей активно
включився в боротьбу за впливи на постра-
дянському просторі, в колишній Югославії.
До значних дипломатичних перемог можна,
щоправда, віднести лише встановлення офі-
ційних відносин з Македонією. Традиційни-
ми зовнішньополітичними партнерами Тай-
ваню залишаються центральноамериканські
республіки, деякі країни Африки. Курс “праг-
матичної дипломатії” частково можна вважа-
ти вдалим. На 1996 рік 31 країна підтриму-
вала з Тайванем дипломатичні відносини.
Тайбей відкрив більше 60 торгових та куль-
турних представництв за кордоном.

У липні 1995 року мав відбутися заплано-
ваний черговий раунд переговорів між голо-
вою Фонду Ку та керівником Асоціації Ва-
ном. Але і цього разу основні баталії
розгорталися  поза межами кабінетів. Візит
президента Тайваню Лі Денхуея до Сполу-
чених Штатів Америки у червні 1995 року
справив величезний вплив на китайсько-тай-
ванські відносини, оголивши всі ті супереч-
ності, які накопичилися протягом нетривалих
контактів. Сторони отримали нагоду проде-
монструвати рішучість та непоступливість у
принципових питаннях. Хоча цей візит і був
оголошений  приватним, все ж та обставина,
що жодного разу вищий тайванський лідер
не ступав на землю США, була сприйнята в
Пекіні як порушення принципу “одного Ки-
таю”. Китай вдався до жорстких військово-
дипломатичних дій. Переговори між Асоціа-
цією та Фондом було відкладено з ініціативи
китайської сторони. Китайське керівництво
відкликало свого посла з Вашингтона на знак
протесту проти “підтримки американською
владою сепаратистів“.

З 21 по 26 липня 1995 року КНР проводи-
ла ракетні стрільби поблизу територіальних
вод Тайваню. 31 липня того ж року міністр
національної оборони КНР Чі Хаот‘єнь зая-
вив, що НВАК ніколи не відмовиться від ви-
користання сили для вирішенні проблеми
возз’єднання. З 15 по 25 серпня 1995 року
відбувся другий етап маневрів НВАК у
Східнокитайському морі, також із запусками
ракет. Тайванська Рада у справах материка
назвала цю акцію “безвідповідальною та не-
дружньою”. Фахівці, які отримали чимало
матеріалу для роздумів, охарактеризували
такі дії як відповідь та попередження Тайва-

ню припинити активність щодо відновлення
місця в ООН та здійснення курсу “прагма-
тичної дипломатії”, а також нагадування офі-
ційному Вашингтону бути більш виваженим
у “тайванській” політиці, особливо в тому, що
стосується міжнародного статусу Тайваню.

Напередодні виборів президента Тайваню,
на яких найреальнішим кандидатом розглядав-
ся саме Лі Денхуей 8 березня 1996 р. китайські
військові розпочали навчання та випробуван-
ня ракет неподалік територіальних вод Тайва-
ню. Маневри, що тривали до 15 березня,
включали також тренування висадки десанту
на острів. І в Тайбеї, і у Вашингтоні це було
сприйнято як пряму військову загрозу безпеці
острова. Вашингтон направив до Тайвансь-
кої протоки два авіаносці та низку кораблів
супроводу. Такого скупчення американських
військово-морських сил в цьому районі не спо-
стерігалося з часів війни у В‘єтнамі. США
вирішили продемонструвати Пекіну дієвість
своїх зобов‘язань щодо підтримання високо-
го рівня безпеки Тайваню, визначених у “За-
коні про відносини з Тайванем”. Американська
дипломатія включилася у військово-диплома-
тичну гру з метою попередити обидві сторо-
ни Тайванської протоки, що США зацікавлені
лише в мирному перебігу двосторонніх відно-
син.

Задля глибшого розуміння мотивів США
у відстоюванні винятково мирного характе-
ру об‘єднання КНР і Тайваню необхідно
звернутися до основних рис американської
політики щодо Китаю в постбіполярний пе-
ріод. Стратегія обох адміністрацій Б. Клінто-
на (1993–2000), як це проглядаєтья з політич-
них заяв та дипломатичних акцій, полягала в
розширенні відносин з КНР, китайським
суспільством узагалі та політиками зокрема.
На думку Вашингтона, бюрократична та
культурна взаємодія, входження Китаю до
світових економічних та юридичних інсти-
туцій змушуватимуть Пекін на зовнішньопо-
літичній арені діяти більш помірковано, не
допустити перетворення його на контрревер-
сійну сторону, а зробити партнером в гло-
бальній політиці США. В реалізації політики
enlargement (розширення) та engagement (втяг-
нення, залучення) Китаю до світової систе-
ми політичних та економічних відносин, в
тому числі й заохочення до мирної взаємодії
з Тайванем, Вашингтон опосередковано
підштовхує Пекін до поступок у питанні
внутрішньої політики, які є однією з пере-
думов переговорів, висунутих тайванською
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стороною. Таким чином Тайвань постає і
як один із каталізаторів внутрішньо- та,
відповідно, зовнішньополітичної еволюції
Пекіна. Варто додати, що питання прав лю-
дини було одним із найбільш гострих в аме-
рикано-китайських дискусіях на найвищому
рівні в 1990-ті роки.

За обставин активізації військової скла-
дової дипломатії тайванська сторона намага-
лася діяти конструктивно, запропонувавши
Асоціації відновити переговори. Проте
відповідь була негативною, що дало підста-
ви голові тайбейської Ради у справах мате-
рика Чану Кінью звинуватити КНР у ство-
ренні штучних бар’єрів на шляху просування
в планах з об’єднання Китаю.

В свою чергу, Пекін намагався перехопи-
ти ініціативу і дещо заспокоїти як американсь-
ку сторону, так і світову спільноту взагалі, які
в цілому сприйняли його дії як деструктивні.
Китайська дипломатія за передумову віднов-
лення діалогу  поставила вимогу визнання тай-
ванською стороною пекінського трактування
принципу “одного Китаю”. Для Тайваню та-
кий погляд на статус країни є неприйнятним і
швидше за все доведеться докласти чимало
зусиль у розробці якогось компромісу, який би
задовольняв з одного боку, Тайбей у тому, що
він є рівноправним політичним партнером у
переговорах, а з іншого – Пекін не був би стур-
бований тим, що порушується принцип його
виняткової легітимності у веденні зовнішньої
політики від імені всього китайського народу.

Переговори поновилися лише в жовтні
1998 року, коли Ку Ченфу, голова тайвансько-
го Фонду відвідав КНР. Під час зустрічі з Цзян
Цземінем обговорювався подальший розвиток
відносин між сторонами протоки. Пекін не-
похитно наполягав на тому, що Тайвань є “про-
вінцією, яка від`єдналася” [Kan  2001, 40].
Тому жодних зрушень у розв`язанні глухого
кута навколо терміна “один Китай” не відбу-
лося, що гальмувало подальші контакти.

Варто виокремити роль тайванського пре-
зидента Лі Денхуея у формуванні відносин з
материком. Виголошуючи інавгураційну про-
мову в 1996 році президент Лі висловився за
припинення ворожості у відносинах між обо-
ма сторонами, закликав до визнання факту
права кожної країни здійснювати юрисдик-
цію на території, підконтрольній одній зі
сторін. Тайванський лідер дав зрозуміти, що
уряд країни не поступатиметься вже наявним
міжнародним політичним суверенітетом
[Инаугурационная 1996, 2–9]. Пізніше Лі за-

явив, що  відносини між островом та мате-
риком мають будуватися на державному рівні.
На думку тайванського президента, наполя-
гання Пекіна на тому, що “у світі існує лише
один Китай і КНР є його законним представ-
ником”,  не відповідають реальній ситуації і
залишаються гальмом у двосторонньому
діалозі [Lee 1999, 9–14]. Лі не раз вислов-
лював готовність зустрітися з Цзян Цземі-
нем, головою КНР, на найвищому рівні. Але
для останнього статус такої зустрічі є не-
прийнятним, оскільки означав би визнан-
ня тайванської влади як рівноправного
партнера.

Політичне балансування між незалеж-
ністю та об’єднанням загалом відповідає
політичній та культурній ситуації на Тайвані.
Її уособленням певною мірою, є і сама особа
Лі Денхуея, корінного мешканця Тайваню,
водночас і лідера партії Гоміндан у 1990-ті
роки. Для політиків Національної партії (Го-
міндану) одним із основоположних доку-
ментів, в якому викладено ціннісні орієнти-
ри внутрішньої та зовнішньої політики
залишається заповіт Чан Кайші, в якому один
із керівників Китаю ХХ століття висловлює
сподівання, що його наступники зберігати-
муть та розвиватимуть три народні принци-
пи Сунь Ятсена, будуть прихильними де-
мократії та продовжуватимуть справу
“оздоровлення“ континенту. Більше того,
Цзян Чжунчжен (Чан Кайші) також запові-
дав перевезти його прах до звільненого від
комуністів континентального Китаю та пе-
резаховати поряд з могилою доктора Сунь
Ятсена [Галенович 2000, 195–196, 347–348]
Тайванські лідери підкреслювали відданість
ідеям свободи, демократії та вільному ринку
як переконанням, які мають знайти своє місце
і в політичній практиці КНР, без чого
співтовариство з Китаєм неможливе. Окрім
політичної самоідентифікації, яку тайвансь-
ке керівництво прагне зберегти і яка постала
ідеологічним бар’єром для продуктивного
взаєморозуміння острова з материком необ-
хідно звернути увагу на культурні та політичні
процеси на сучасному Тайвані, визначальні
для подальшого розвитку квазіполітичних
взаємозв’язків.

Глибокі почуття етнічної, історичної та
етнопсихологічної спорідненості з китайця-
ми на континенті не притаманні переважній
більшості населення острова. Можна гово-
рити про початок процесу культурно-політич-
ної трансформації “китайського” Тайваню в
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бік “тайванського” Тайваню. Поступово роз-
мивається культурна основа для відносин з
материком. З активізацією в Гоміньдані влас-
не тайванського елементу, зростанням політич-
ної ваги ДПП (на сьогодні в Законодавчому
Юані (парламенті країни) ДПП належить
33,38% місць, а президентом Тайваню є член
цієї партії) сила почуття історичної єдності з
материком слабшає. Ерозія влади Гоміндану
відбувається паралельно з “тайванізацією” не
лише політики, але й культурної сфери. В по-
всякденному ужитку все більшого поширен-
ня набуває тайванська мова (тайюй, або
південнофуцзянський діалект китайської
мови). Уряд докладає зусиль до розвитку
культур та мов національних меншин. Підви-
щується статус інших культурних компо-
нентів в тайванському суспільстві. Це знахо-
дить своє вираження в багатьох побутових
речах.  Зокрема в тайванському метро (і це
лише один із наочних прикладів) оголошен-
ня станції, поруч з китайською та англійсь-
кою, дублюються тайванською та мовою хак-
ка (етнічна група, яка нараховує близько 400
тис. чол.) Та й у повсякденному спілкуванні
молодь все більше ідентифікує себе не як
“чжунгуо жень” (китаєць), а представляєть-
ся “тайвань жень” (тайванець) [Richburg
1995; Wong 1995]. Цю тенденцію, звичайно,
не варто перебільшувати. Проте не помічати
її зростання також неможливо.

У 1990-ті роки політична палітра на ост-
рові ускладнюється. Внаслідок розколів ста-
рих та утворення нових партій поруч із Го-
мінданом та ДПП авторитетними
політичними гравцями стають Нова партія
(обстоює ідею якнайшвидшого об‘єднання
з Китаєм), Партія народу (ставлення якої до
відносин з материком дуже нагадує підходи
Нової партії) та Союз єднання Тайваню (ак-
тивно пронезалежницька сила). Політичні
зміни в тайванському суспільстві дещо де-
зорієнтують китайський уряд, оскільки Го-
міндан, як бажаний політичний партнер, вже
не має повної концентрації влади, а за відсут-
ності явного політичного лідера робити став-
ку на якусь одну із партій недоречно.

Іншою істотною реальністю, що гальмує
зближення КНР та Тайваню є відмінність в
соціально-економічному розвитку та рівні
життя. За десятиріччя роздільного існування
на острові та материку сформувалися різні
політичні системи, способи життя тощо.
Навіть зважаючи на динамічний економічний
розвиток Китаю важко спрогнозувати, коли

середній рівень життя населення обох країн
хоч би приблизно наблизиться. І чи взагалі
коли-небудь таке відбудеться. Тайванці пи-
шаються тим, що їм вдалося здійснити в
соціально-економічному плані – перетвори-
ти один із найвідсталіших районів у світі у
високорозвинений світовий фінансово-еко-
номічний та торговий центр із високими жит-
тєвими стандартами. І навряд чи тайванські
громадяни будуть схильними принести в жерт-
ву на вівтар китайської єдності свої соціальні
здобутки, які стали відчутними якраз в 1990-ті
роки. Тайванська влада не лише підкреслює
ці відмінності, але й намагається використа-
ти їх як один із аргументів на користь стра-
тегії поступового зближення.

Суттєві відмінності між островом та ма-
териком позбавляють якогось міцного
спільного підгрунтя для прискореного збли-
ження двох державних систем. Використан-
ня такого засобу як військова сила не лише
непродуктивне, але й шкідливе. Готовність
США в будь-який критичний момент про-
демонструвати свою впливовість у цьому ре-
гіоні не дає змоги Пекіну, граючи військови-
ми м‘язами, домогтися від тайванської
сторони поступок під страхом застосування
сили. Політикою продажу зброї Вашингтон
створив таку ситуацію, за якої існує приблиз-
ний баланс військових потенціалів КНР і Тай-
ваню. Тайвань залишається одним із голов-
них споживачів американської зброї. Лише
протягом 1990-х років Тайбей придбав
більше зброї, ніж за весь період “холодної
війни”. Політика США з постачання зброї є
одним із механізмів регуляції процесу мир-
ного об’єднання. Продаючи зброю Тайваню,
Вашингтон посилює вагомість саме політич-
них засобів для розв’язання проблем. Але й
відмовляючи в придбанні деяких видів озб-
роєнь Сполучені Штати натякають Тайбею
на продовженні пошуків дипломатичних
можливостей для розв‘язання суперечностей,
без опертя на фактор військового потенціа-
лу. Всі розуміють, що широкомасштабна
війна між сторонами матиме взаєморуйнів-
ний ефект. Навряд чи й Китай був би заці-
кавлений у безлюдному шматкові суші. На
користь твердження про малу ймовірність
застосування Китаєм військової сили проти
Тайваню оглядачі підкреслюють наявність
програми модернізації китайських збройних
сил, яка триватиме приблизно до 2020 року.

Коли на політичному рівні спостерігаєть-
ся позиційна боротьба, то у сфері економіч-
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них відносин, особливо в 1990-ті роки, відбу-
вається активне співробітництво, яке за своєю
інтенсивністю і стало найголовнішим локо-
мотивом процесу об‘єднання. Але економіч-
не взаємотяжіння досить несподівано
підіймає політичні проблеми. Тайванська
влада занепокоєна тим, що вкладання без
обмежень фінансових та технологічних ре-
сурсів в економіку материка в майбутньому
призведе до  економічної залежності, що
може мати наслідком економічне поглинен-
ня острова. Щоб уникнути однобічної зовніш-
ньоекономічної орієнтації тайванський уряд
усіляко заохочує вкладання коштів та більш
тісне економічне співробітництво з країнами
Південно-Східної Азії, Сполученими Штата-
ми, Японією, Сінгапуром, Новою Зеландією
тощо, знаходячись на шляху підписання з
ними угод про вільну торгівлю.

Відносини між КНР і Тайванем залиша-
ються неофіційними і політично нерозвине-
ними. З метою пожвавити процес діалогу, а
також змусити чергового тайванського пре-
зидента  до більшої ініціативності в цьому
напрямку напередодні президентських ви-
борів на Тайвані в лютому 2000 року Китай
вдався до використання нової ультиматив-
ної формули-вимоги. Коли раніше Пекін по-
грожував застосувати силу у випадку про-
голошення Тайванем незалежності чи
окупації острова іноземними країнами, то в
офіційному документі під назвою “Принцип
“одного Китаю” та “тайванська проблема”,
виданому 21 лютого 2000 року Офісом у
справах Тайваню зазначалося, що викори-
стання збройних сил можливе і у випадку відмо-
ви Тайбея від переговорів щодо об`єднання
Китаю [The One-China Principle and the
Taiwan Issue 2002]. Тайванські вчені комен-
тують цей документ як вимогу до Тайваню
переглянути свої базові підходи до перего-
ворів з Пекіном, зокрема щодо визначення
терміну “один Китай ” [Forney 2000;
Flannery  2000]. Новообраний президент
Тайваню Чен Шуйбян не забарився з відпо-
віддю, продовжуючи війну заяв. В своїй
інавгураційній промові він пообіцяв дотри-
муватися в своїй політиці “чотирьох “Не”
(зокрема не змінювати державного статусу
та не проголошувати незалежності), допо-
ки уряд КНР буде стримуватися від військо-
вого нападу на острів [Чен 2000, 1].

Президентові  Чену взагалі властива по-
міркованість у підходах до відносин з Пекі-
ном. Того, чого боялися політики та вчені

посилення пронезалежницького курсу Тай-
ваню не сталося. Проте Чен не відмовився
від продовження слідування тому принци-
пу відносин з Китаєм, згідно якого Тайвань
має бути рівноправним політичним партне-
ром. Прикладом цього можуть служити дов-
готривала дискусія щодо встановлення
трьох ліній прямого зв’язку (повітряного,
водного та поштового) між островом та ма-
териком. Тайванська сторона прийняла
рішення запроваджувати ці безпосередні
контакти поступово, з’єднавши цими кому-
нікаціями спочатку низку своїх островів з
Китаєм. Проте, що стосується каналів зв’яз-
ку між власне Тайванем та КНР то, на дум-
ку офіційного Тайбея, переговори щодо їх
заснування мають відбутися на урядовому
рівні [Beijing’s 2002, 1]. І, вже вкотре,
спостерігається патова ситуація навколо
проблеми рівня двосторонніх зв’язків, які
тайванська сторона бачить як міждержавні,
а китайська як неофіційні.

Економічна рецессія на Тайвані, безроб-
іття, що піднялося до рекордної позначки
4,92%, змусили президента Чена перегляну-
ти політику обмежень щодо економічного
співробітництва з Китаєм. Видано розпоряд-
ження розглянути можливість зменшення
обмежень на тайванські інвестиції до Ки-
таю. Попередня інвестиційна політика щодо
материка забороняла розміщення інвестиції
більше ніж на 50 млн. дол. Але навіть за та-
ких умов лише протягом 90-х років тай-
ванські бізнесмени вклали не менше 40
млрд. дол. у сусідню економіку, перетворив-
шись на одне з основних джерел продовжен-
ня китайських реформ та модернізації. Для
тайванського бізнесу Китай залишається
найперспективнішим місцем розміщення
капіталу з огляду на дешеву робочу силу, ве-
личезний ринок, спорідненість культури,
мови, бізнес-етикету тощо.

Нинішня тайванська влада погодилася з
тією перспективою, що економіки Тайваню
та Китаю взаємодоповнюватимуть одна одну.
Острів планується перетворити на центр тех-
нологій та розробок, материк – у виробничу
базу [Дон Шапиро 2002, 2].

Поки що результатами китайсько-тай-
ванських відносин можна назвати поглиблен-
ня особистісних контактів та економічного
співробітництва. Процес закладення докумен-
тальної основи відносин на найвищому рівні,
укладення серйозних міждержавних угод, в
яких би були зафіксовані зобов’язання сторін
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не порушувати стабільності, навряд чи буде
швидким та безболісним, оскільки Пекін не
вважає Тайбей за рівноправного партнера.
Водночас уряд КНР не може і відступити від
своєї позиції невизнання тайбейської влади,
оскільки це буде порушенням принципу “од-
ного Китаю”. Сторони все ще далеко від
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розв’язання базових проблем, як: статусу Тай-
ваню, рівня переговорів тощо. Схоже на те,
що сформована модель відносин, що містить
тісне економічне співробітництво та
відсутність повноцінних міжурядових каналів
для обговорення гострих політичних супереч-
ностей, функціонуватиме  ще тривалий час.
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Ç ²ÑÒÎÐ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ–ÊÈÒÀÉÑÜÊÈÕ Â²ÄÍÎÑÈÍ

Історія наукового співробітництва Ук-
раїни та Китаю зберегла для нас цікаві фак-
ти ще з часів кінця ХІХ – початку ХХ сто-
ліття. Перший президент АН УРСР
Д.К. Заболотний разом з російськими вче-
ними надавав допомогу китайському наро-
дові в боротьбі з епідемією чуми. Видат-
ний радянський мікробіолог та епідеміолог
Данило Кирилович Заболотний двічі керу-
вав експедиціями лікарів у Китай для бо-
ротьби з чумою в 1898 році та в 1910–
1911 рр. З експедиції до Китаю у
1910–1911 рр. Д.К. Заболотний привіз п’я-
тирічного хлопчика-китайця сироту, якого
він усиновив, виховав та дав йому вищу
освіту. Це був, мабуть, перший китаєць,
який оволодів українською мовою. У
1950-ті роки син Д.К. Заболотного інже-
нер Ян Гуй Заболотний жив і працював на
одному з підприємств Ленінграда [ЦДАВО
України, ф.5110, оп.1, спр.708, арк.14–16].

З утворенням КНР наукове співробіт-
ництво переживало період активного роз-
витку. Співробітництво здійснювалося під
контролем центральних партійних органів
за планами державних установ. План Ради
Міністрів УРСР з культурного співробіт-
ництва з зарубіжними країнами на 1958 рік
у розділі КНР передбачав в напрямі співро-
бітництва Академій Наук організацію
спільної наукової роботи Інституту фізіо-
логії ім. Богомольця АН УРСР та Інститу-
ту голковколювання та припікання за те-
мою: “Вивчення електричних потенціалів
шкіри” [ЦДАВО України, ф.2, оп.9,
спр.3712–3713, арк.94].

У доповіді голови президії Українського
товариства дружби та культурних зв’язків із
зарубіжними країнами “Про міжнародні
культурні зв’язки Української РСР за
1959 рік” відзначалася участь АН УРСР у
виконанні угоди між СРСР та КНР про
спільне проведення дослідних робіт у галузі
науки та техніки та надання допомоги Ра-
дянським Союзом Китаю у вирішенні най-
важливіших науково-технічних проблем. Так

Інститут електрозварювання АН УРСР пере-
дав технічну документацію з різних питань
автоматичного зварювання металу, Інститут
теплоенергетики АН УРСР – технічну доку-
ментацію з термічної переробки палива,
Інститут електротехніки АН УРСР – техніч-
ну документацію з виготовлення керамічних
флюсів для зварювання. Інститут загальної
та неорганічної хімії та Інститут гідрології
та гідротехніки передали низку науково-
інформаційних матеріалів, креслень, описів
технології та технічну документацію. Десят-
ки китайських наукових співробітників от-
римували необхідні консультації в установах
АН УРСР. Учені УРСР вивчали досягнення
китайських учених у галузі гідробіології, ме-
дицини, геології та ін. [ЦДАВО України,
ф.5110, оп.1, спр.1091, арк. 19–20].

Так “Донецькдніпрошахт” та Пекінсь-
кий проектно-дослідний інститут вугільних
шахт КНР практикували обмін планами
робіт та спільне проведення досліджень
[Радянська Донеччина, 1959, 8 лют]. У
Пекінський гірничий інститут було надісла-
но працю завідуючого кафедрою гірничої
електротехніки Донецького індустріально-
го інституту доктора технічних наук Лей-
бова “Керівництво з проектування мережі
дільниці шахт” [Радянська Донеччина,
1960, 3 лют]. У свою чергу досягнення
Китаю в медицині зацікавили українських
лікарів. Колектив інституту фізіології ім.
Богомольця, де починалося лікування об-
колюванням, запозичили багато нового з
цього питання в делегації китайських уче-
них на чолі із заступником міністра охоро-
ни здоров’я КНР Цзянь Сінчжуном [Ра-
дянська Україна, 1958, – 14 лют.].

Державна громадська бібліотека АН
УРСР проводила обмін науковою та худож-
ньою літературою з АН КНР, Пекінською
та Нанкінською бібліотеками [ЦДАВО Ук-
раїни, ф.5110, оп.1, спр.708, арк.10]. У
відповідь на отриману в подарунок літера-
туру від АН УРСР китайські вчені присла-
ли Українській АН лист: “Під час перебу-

НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
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вання делегації вчених нашої АН у Ра-
дянському Союзі, АН Української РСР по-
дарувала АН Китаю велику кількість ви-
дань. Ці дорогоцінні видання дають нам
можливість ще глибше вивчити Ваш пере-
довий досвід та надають велику допомогу
в науково-дослідній роботі нашої країни.
Від всього серця вдячні Вам за Вашу вели-
ку дружбу” [ЦДАВО України, ф.5110, оп.1,
спр.708, арк.14].

Українські вчені брали участь в науко-
вих експедиціях до КНР. 1957 року вчені
Українського інституту лісового господар-
ства в складі великої радянської експедиції
(Інститут географії АН СРСР, Ґрунтовий
інститут АН СРСР, Інституту лісу АН
СРСР, АН Туркменської РСР) спільно з
китайськими вченими провели комплекс-
не вивчення ґрунтової ерозії в районі се-
редньої течії р. Хуанхе в провінціях
Шаньсі, Хенань, Шеньсі, Ганьсу, Внутріш-
ньої Монголії [Филатов 1980, 166].

В Україні створювалися умови для дослід-
ницької роботи китайських учених. Протя-
гом місяця в Полтавській гравіметричній
обсерваторії проходили стажування китайські
астрономи Цзоу Їсін, Лі Шихуа [ЦДАВО Ук-
раїни, ф.5110, оп. 1, спр.928, арк.16]. У листі
заступника МСГ УРСР в Українську Акаде-
мію сільськогосподарських наук від
23.03.1957 року повідомлялося, що була дана
вказівка директорам Сивірської та Межівської
МТС про створення необхідних умов для
підготовки дисертацій Фань Біньюань, Чжан
Сяньмін. Для виїзду аспірантів з КНР, які
навчаються в академії, були рекомендовані
господарства Київської, Харківської, Дніпро-
петровської, Запорізької, Одеської, Полтавсь-
кої, Чернівецької областей [ЦДАВО Украї-
ни, ф.Р-27, оп.18, спр.9909, арк.59].

У свою чергу українські науковці отри-
мували необхідні матеріали для наукових
досліджень із КНР. Наприклад, Київський
інженерно-будівельний інститут звернувся
до УТЗК з проханням надати допомогу в
отриманні китайської літератури з архітек-
тури кандидатові архітектури, доценту
Приходьку Петру Івановичу, який працю-
вав над докторською дисертацією за темою
“Прогресивні принципи китайської архі-
тектури” [ЦДАВО України, ф.5110, оп.1,
спр.1005, арк.21]. У вересні 1955 року Ди-
ректор НДІ історії та теорії архітектури АН
УРСР Цапенко М.Л. звернувся до УТКЗ з
проханням допомогти одержати його кни-

гу “Про реалістичні основи радянської ар-
хітектури”, яка була видана в Пекіні ки-
тайською мовою [ЦДАВО України, ф.5110,
оп.1, спр.707, арк.73,74].

Архівні документи свідчать, що ук-
раїнські наукові організації найбільш актив-
но співробітничали з КНР у галузі сільсько-
го господарства. У листі до МСГ УРСР від
5 вересня 1957 року начальник Управління
науково-технічного співробітництва МСГ
СРСР просив згідно з протоколом 6-ї сесії
Радянсько-Китайської комісії з науково-тех-
нічного співробітництва в червні 1957 року
вислати Управлінню науково-технічного
співробітництва МСГ СРСР для передачі
КНР матеріали АН УРСР з агротехніки ви-
рощування двох врожаїв картоплі [ЦДАВО
України, ф.Р-27, оп.18, спр.9909, арк. 163].
А в листі до МСГ УРСР із Кримського
сільськогосподарського інституту ім.
М.І.Калініна від 17.09.1957 року вже по-
відомлялося, що направлені наукові праці
кандидата сільськогосподарських наук Ду-
дар М.Г. про культуру двохврожайної кар-
топлі [ЦДАВО України, ф.Р-27, оп.18,
спр.9909, арк. 165]. У листі до МСГ Украї-
ни від 21.09.1957 року Білоцерківський
сільськогосподарський інститут повідомляв,
що направляє матеріали асистента кафедри
рослинництва Табенцького О.О. з двохвро-
жайної культури картоплі (на 34 сторінках з
10 таблицями) [ЦДАВО України, ф.Р-27,
оп.18, спр.9909, арк. 164].

Державний комітет Ради Міністрів
СРСР із зовнішньоекономічних зв’язків
писав заступникові Міністра сільського
господарства УРСР 27.10.1958 року, що
згідно з розпорядженням Ради Міністрів
СРСР від 4 червня 1958 року в Москві
відбулася 7 сесія Радянсько-Китайської
Комісії з науково-технічного співробіт-
ництва між КНР та СРСР. На сесії сторони
вирішили встановити безпосередні зв’яз-
ки з обміну досвідом роботи між деякими
науково-дослідними та проектними інсти-
тутами СРСР та КНР [ЦДАВО України,
ф.Р-27, оп.18, спр.9911, арк.109]. У перелік
НДІ та проектних організацій СРСР та КНР,
які встановлять між собою безпосередні
зв’язки з обміну досвідом роботи входили
Пекінський проектно-дослідний інститут
Міністерства водного господарства та елек-
тричної промисловості та з української сто-
рони – Укргіпросільелектро [ЦДАВО Украї-
ни, ф.Р-27, оп.18, спр. 9911, арк. 111].
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Міністерство сільського господарства
УРСР запропонувало перелік тем, за якими
Укргіпросільгоспелектро може прийняти
фахівців із Пекінського проектно-дослідно-
го інституту Міністерства водного господар-
ства та енергетичної промисловості в
1959 році: обмін досвідом з методики скла-
дання генеральної схеми електрифікації
сільського господарства (5 осіб на
6 місяців); обмін досвідом з конкретного
проектування малих гідроелектростанцій,
теплоелектростанцій та електромереж до 35
кіловат (3 особи на 1 місяць) [ЦДАВО Ук-
раїни, ф.Р-27, оп.18, спр.9959, арк. 20].

Перелік технічної документації, що пе-
редавалася Укргіпросільгоспелектро
Міністерства сільського господарства
УРСР Пекінському проектно-дослідному
інститутові містив 17 комплектів докумен-
тації. Надавалася допомога в розробці чо-
тирьох тем: методика планування вироб-
ництва електроенергії, оптимальні режими
роботи та ін.[ЦДАВО України, ф.Р-27,
оп.18, спр.9959, арк. 22].

Відбувався взаємний обмін групами на-
уковців у галузі сільського господарства. У
травні 1958 року в Київ на півтора року при-
були два китайських селекціонери з насіння
цукрового буряка, які проходили виробни-
чо-технічне навчання при Всесоюзному НДІ
цукрового буряка. У червні 1958 року 16
днів перебував в Україні професор Чжао
Шанхуань з питань ентомології та фітопа-
тології. Він відвідав: Український НДІ за-
хисту рослин, НДІ землеробства, НДІ саді-
вництва, Інститут зоології АН УРСР. У
вересні 1958 року професор Чжао Шанху-
ань протягом семи днів знайомився в
Одеській області з роботою науково-дослід-
них організацій в галузі карантину та захи-
сту рослин. Він відвідав такі заклади, як:
Одеська обласна карантинна інспекція та
обласна карантинна лабораторія, Українсь-
кий НДІ виноградарства та виноробства
ім. Танрова, Всесоюзний селекційно-гене-
тичний інститут ім. Лисенка, Всесоюзна на-
уково-дослідна протифілоксерна станція,
кафедра захисту рослин Одеського сільсько-
господарського інституту [ЦДАВО України,
ф.Р-27, оп.18, спр.9959, арк. 59].

Усього 1958 року науково-дослідні ус-
танови УАСГН відвідало 58 осіб із КНР, у
тому числі співробітники сільськогоспо-
дарських ВНЗ, працівники в галузі захис-
ту рослин від шкідників та хвороб, фахівці

в галузі селекції цукрового буряка, заступ-
ник директора Південно-китайського
сільськогосподарського інституту ентомо-
лог професор Чжао Шанхуань, ентомолог
професор Цай Байхуа, завідувач кафедри
фізіології сільськогосподарських тварин
Нанкінського сільськогосподарського
інституту Хань Чженнан, науковий співро-
бітник біологічного факультету Аньхойсь-
кого університету Хе Дажень та багато
інших. 1959 року в УАСГН навчалося 20
аспірантів із КНР.

В свою чергу українські науковці працю-
вали в КНР. План наукових відряджень в
КНР на 1958 рік включав: вивчення методу
голкотерапії (Інститут народної медицини
КНР – Інститут фізіології ім. Богомольця,
Солодюк Н.Ф.), вивчення залізорудних ро-
довищ докембрійського періоду (АН КНР –
Інститут геології АН УРСР, Бєляєв М.М.),
вивчення структури речення китайської
мови та оволодіння розмовною мовою (АН
КНР – Інститут мовознавства АН УРСР,
Мельничук О.С.), національне питання в
державному будівництві КНР (м. Пекін,
Центральний інститут політико-юридичних
кадрів – Сектор держави та права АН УРСР,
Тихонова Є.А.) [ЦДАВО України, ф.2, оп.9,
спр.3712–3713, арк. 33].

Харківський інститут механізації
сільського господарства у червні
1958 року направив у відрядження на один
рік до Китаю для роботи в Пекінському
інституті механізації доцента Осетрова
[ЦДАВО України, ф.Р-27, оп.18, спр.9959,
арк.78]. У заявці від 8.10.1958 року Украї-
нська академія сільськогосподарських
наук просила відрядити в КНР дві особи
на 2 місяці для вивчення досвіду створен-
ня ряду високошовконосних порід тутово-
го та дубового шовкопрядів [ЦДАВО Ук-
раїни, ф.Р-27, оп.18, спр.9911, арк. 150].
Більше чотирьох місяців у КНР перебував
завідувач лабораторії механізації виробни-
чих процесів у тваринництві Українсько-
го НДІ механізації та електрифікації
сільського господарства І.М. Каревін,
який надавав консультації з питань науко-
во-дослідної роботи в галузі механізації
сільського господарства.

Активний обмін своїми виданнями з
НДІ того ж самого профілю в КНР прово-
дили НДІ УАСГН: НДІ фізіології рослин,
НДІ рослинництва, селекції та генетики,
НДІ захисту рослин, НДІ рибного госпо-
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дарства, НДІ тваринництва лісостепу та
полісся УРСР, НДІ тваринництва степових
районів ім. М.Ф. Іванова “Асканія–Нова”,
НДІ гідротехніки та меліорації, НДІ лісо-
вого господарства та агролісомеліорації,
дослідна станція бджільництва, навчальна
частина УАСГН, Всесоюзний НДІ цукро-
вого буряка, Всесоюзний науково-дослід-
ний селекційно-генетичний інститут
ім. Т.Д. Лисенка. Вказані інститути прово-
дили обмін тематичними планами, зразка-
ми насіння, результатами дослідів та
ін.[ЦДАВО України, ф.5110, оп.1, спр.1129,
арк.67-68]. 31.05.1959 року Президент
УАСГН звернувся до АСГН КНР з прохан-
ням вислати 12–15 статей для публікації в
сільськогосподарських виданнях України
[ЦДАВО України, ф.5110, оп.1, спр.1129,
арк.70].

План співробітництва в галузі науки
УРСР та КНР на 1959 рік містив уже більше
заходів. Так Український НДІ рослин-
ництва, селекції та генетики мав прийняти
аспіранта з селекції зернових культур терм-
іном на 2–3 роки. Пропонувався науковий
матеріал від УРСР: дослідження в галузі фо-
тосинтезу сільськогосподарських рослин,
методика створення сортів гарбузових рос-
лин з кущовою формою, способи розміщен-
ня орних культур, дослід проведення дослід-
жень ґрунту земель колгоспів та радгоспів з
розробкою заходів з раціонального їх вико-
ристання та підвищення врожайності
сільськогосподарських культур. Обмін нау-
ковими виданнями передбачав передати в
КНР від УРСР такі видання: з ампенографії
СРСР, зі шкідників цукрових буряків, з
гідротехніки і меліорації, з питань створен-
ня лісових смуг на зрошуваних землях. Від
КНР – з агротехніки плодових та ягідних
культур, з вирощування та використання сої,
з гідротехніки та меліорації.

Пропонувалися наукові проблеми для
спільного розроблення з ученими КНР. На-
приклад, МСГ УРСР пропонував спільно
здійснювати: міждержавне сортовипробуван-
ня сільськогосподарських культур на одній
сортодільниці кожної країни шляхом взаєм-
ного обміну насінням трьох гібридів кукуруд-
зи; взаємну письмову інформацію про нові
світові ресурси рослинної сировини; обмін
насінням нових сортів. В Одесі селекційну
роботу з китайськими сортами озимих пше-
ниць проводив лауреат Ленінської премії,
Герой соціалістичної праці Ф.Г. Кириченко.

Вчений випробував та розмножив на полях
інституту більше 15 сортів пшениці, яку
прислали селекціонеру пекінський се-
лекціонер Тай Сунен, інститути та се-
лекційні станції КНР. Більшість з них відзна-
чалися відмінною засухостійкістю, великим
зерном, могли бути цінним матеріалом для
створення нових високоврожайних сортів
озимої пшениці [ЦДАВО України, ф.5111,
оп.1, спр.203, арк.32].

Важливу роль відігравали візити деле-
гацій переважно з КНР в Україну, де ки-
тайські вчені мали запозичувати досвід ра-
дянської науки. Так, 7 квітня 1953 року
китайські вчені з Москви прибули до сто-
лиці України. Гостей тепло вітав президент
АН УРСР, академік О.В. Палладін. “Вели-
ка радість, – говорив він, – привітати по-
сланців братнього Китаю в столиці Украї-
ни”. Він говорив про почуття сердечної
дружби до китайського народу, про спільне
прагнення наших народів до миру. У своє-
му виступі голова делегації китайських
учених професор Цянь Саньцян розповів
про відвідання Ленінграда і Москви, про
ту користь, яку мали китайські вчені від оз-
найомлення з роботою радянських науко-
вих закладів. “Ми приїхали, – казав Цянь
Саньцян, – вивчати передовий досвід ро-
боти наукових закладів АН України, щоб
потім застосувати його в себе” [Радянська
Україна, 1953, 8 квіт.]. Делегація вчених
КНР десять днів перебувала у Києві. Гості
відвідали більшість науково-дослідних інсти-
тутів АН УРСР, університет ім. Т.Г. Шевчен-
ка, підприємства міста [Радянська Украї-
на, 1953, 18 квіт.]. 14 квітня 1953 року
група вчених з китайської делегації, яка го-
стювала в Україні, приїхала в м. Сталіно
(Донецьк), де китайські вчені перебували
кілька днів. Учені КНР ознайомилися з
роботою індустріального інституту і вуг-
ільного науково-дослідного інституту. В
будинку інженера і техніка комбінату “Ста-
лінвугілля” гості зустрілися з конструкто-
рами гірничих комбайнів, оглянули вистав-
ку діючих моделей машин і механізмів, що
використовувалися на шахтах Донбасу [Ра-
дянська Україна, 1953, 14 квіт.].

У вересні 1954 року в Одесі перебувала
науково-технічна делегація КНР. Гості
відвідали одеський порт, судноремонтний
завод, будинок відпочинку моряків. У Па-
лаці культури члени делегації зустрілися з
моряками, були присутні на концерті ху-

В.Б. Урусов
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дожньої самодіяльності, в театрі опери і
балету переглянули балет “Весняна казка”
[Радянська Україна, 1954, 4 верес.].

Відбувався обмін делегаціями Това-
риств з поширення політичних та наукових
знань. Так, 26 листопада 1954 року до Киє-
ва прибула делегація Всекитайського това-
риства для поширення наукових і техніч-
них знань. Очолював делегацію заступник
голови товариства Мао Їшень. До складу
делегації увійшли відомі діячі товариства:
професори Ван Шучжуан і Лу Юйдао,
відповідальний редактор журналу “Сюесі”
Чень Ханьбо та інші. Делегацію зустріча-
ли голова правління республіканського
Товариства для поширення політичних і
наукових знань професор Л.І. Кухаренко,
діячі науки культури, літератури [Радянсь-
ка Україна, 1954, 27 лист.].

З кожним роком кількість делегацій, що
відвідували Україну, збільшувалася. Декіль-
ка делегацій ознайомилися 1957 року з ро-
ботою дослідних установ АН УРСР. Великі
делегації китайських фізиків, машино-
знавців, енергетиків на початку 1957 року
детально вивчали діяльність академічних
інститутів фізики, електротехніки, машино-
знавства та ін. У січні – лютому 1957 року
велика делегація Китайської Академії наук

відвідала в Києві інститути фізики, елект-
роніки, електрозварювання та інші. В бе-
резні 1957 року в інституті філософії АН
УРСР побувала велика делегація китайсь-
ких філософів на чолі з професором Фен
Дін. У квітні 1957 року АН УРСР відвідала
велика делегація китайських учених, які
працювали в галузі комплексного викорис-
тання гідроенергетичних ресурсів р. Амур.
В Інституті електрозварювання побувала
делегація вчених науково-дослідних установ
КНР, які працювали в галузі вивчення про-
блеми залізничного транспорту. Цей же
Інститут відвідав директор Центрального
НДІ металургії КНР Лі Ванцай [ЦДАВО
України, ф.5110, оп.1, спр.928, арк. 16]. Усьо-
го протягом 1957 року близько 50 вчених
КНР ознайомилися з роботою АН УРСР [Ра-
дянська Україна, 1958, 14 лют.].

Отже, у 50-х роках ХХ ст. активне
співробітництво українських та китайських
учених, незважаючи на те, що в цьому про-
цесі політичні чинники переважали над
економічними, створювало базу для їх по-
дальшого розвитку з утворенням незалеж-
ної України. Найбільш важливими, на нашу
думку, були особисті контакти українських
та китайських науковців, досвід їхньої
спільної праці та взаєморозуміння.
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Автор наукової монографії
В.О. Кіктенко чи не вперше в історії ук-
раїнського китаєзнавства розглядає пи-
тання розвитку цієї галузі протягом
XVIII – першої половини ХХ століття.

Дослідження проведено із залученням
маловідомих та невідомих історичних дже-
рел, що зберігаються у фондах бібліотек та
архівів України. Ретельне опрацювання
всіх наявних джерел надало можливість
авторові монографії запропонувати влас-
ну періодизацію розвитку українського
китаєзнавства та досягти основної мети
дослідження, яке, на нашу думку, полягає
у визначенні феномену китаєзнавства в Ук-
раїні, його витоків, закономірностей та
форм існування.

Автор досить переконливо визначив
історичні чинники, що спричинили розви-
ток китаєзнавства в Україні, показав істо-
ричне тло, на якому розвивалися українсь-
ко-китайські міжкультурні контакти.
Комплексний аналіз матеріалу та послідов-
на, логічна аргументація дали можливість
авторові прийти до висновку про безпе-
рервну традицію українсько-китайських
міжкультурних контактів, починаючи від
часів України–Руси, які завжди стимулю-
вали інтерес українців до багатої культур-
ної спадщини давньої китайської цивілі-
зації.

У першому розділі “Початки феномену
українського китаєзнавства (1706–
1806 pp.)” автор доводить, що регулярні
контакти між Україною (Київською Руссю)
та Піднебесною були встановлені лише
після захоплення Київської України–Руси
Золотою Ордою. Автор висловлює та об-
ґрунтовує слушну думку про те, що виник-
нення монгольської імперії призвело до
утворення єдиного в політичному відно-
шенні євразійського простору, а це, у свою
чергу, насильницьки наблизило до того не-
відомі один одному різні народи. Аналізу-
ючи цей історичний етап, автор робить вис-
новок, що ранні контакти України–Руси з
Китаєм за часів існування Золотої Орди,

коли до Китаю потрапляла велика кількість
руських військовополонених, військових
найманців, ремісників та ювелірів, звичай-
но ж, не мали впливу на формування знач-
них уявлень про Китай в Україні. Отже,
цілком логічним є висновок автора про те,
що серйозне вивчення досягнень китайсь-
кої цивілізації починається лише після зас-
нування Російської духовної місії у Пекіні.

У цьому ж розділі ретельно проаналізо-
вано конкретний внесок українців – членів
Російської духовної місії в Пекіні в розви-
ток російського китаєзнавства. А цей вне-
сок був чималий, якщо зважити на ті об-
ставини, що переважну більшість членів
місії, в тому числі керівництво, становили
саме українці. Розкриваються причини до-
мінування українських священиків у складі
Першої Російської духовної місії. Деталь-
но розглядається наукова спадщина архі-
мандрита Софронія, який був начальником
восьмої Російської духовної місії у Пекіні
(1794–1807).

У другому розділі “Дослідження Китаю
в Україні у ХІХ – на початку ХХ століття”
автором аналізується “великоруський” пе-
ріод у діяльності Російської духовної місії
в Пекіні та висвітлюються причини завер-
шення “українського періоду” в діяльності
Російської духовної місії в Пекіні. Не зва-
жаючи на значний занепад українського
китаєзнавства в ХІХ сторіччі, що був по-
в’язаний, насамперед, з об’єктивними чин-
никами (створення нових центрів науки та
культури в Москві, Санкт-Петербурзі, Ка-
зані з одночасним гальмуванням процесів
розвитку духовного життя в самій Україні),
китаєзнавство, як вважає автор, продовжує
розвиватися. Відкриваються наукові цент-
ри китаєзнавства в Одесі та Харкові, реалі-
зується проект викладання китайської мови
в Харківському університеті. Автор аналі-
зує та визначає причини значних змін про-
цесу розвитку українського китаєзнавства
на цьому етапі.

У третьому розділі “Китаєзнавчі студії
в Україні на початку ХХ століття: станов-

В.О. Кіктенко.  Нарис з історії українського китаєзнавства.
XVIII – перша половина ХХ ст.: дослідження, матеріали, документи. – К.,
2002. – 194 с.
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лення київської школи практичного китає-
знавства (1913–1918 pp.)” автор концентрує
свою увагу на досягненнях китаєзнавчих
досліджень, що проводилися на базі Київсь-
кого комерційного інституту починаючи з
1911 р. Дуже цікавим, на наш погляд, у цьо-
му розділі є обґрунтування автором саме
практичного характеру розвитку китаєзнав-
ства в Україні на тому історичному етапі,
визначення зв’язку сходознавчої науки із
соціально-економічними реаліями розвит-
ку тогочасного суспільства.

У четвертому розділі “Українське ки-
таєзнавство 20–40-х pp.: між науковим
дослідженням і “мистецтвом політичної
брошури”” автор розглядає маловідомі
матеріали дослідження Китаю в наукових
закладах України. Дуже цікаві матеріали
представлено про великого українця Іренея
Фендя, контр-адмірала США, в подальшо-
му – маршала Китаю. На нашу думку,
більш глибоке вивчення архівних (та й не
лише) матеріалів, пов’язаних із життям цієї
неординарної особистості, надало б
дослідникові багато нової інформації з роз-
глядуваної тематики. В цьому ж розділі си-
стемно аналізується наукова спадщина од-
ного з найяскравіших представників
українського практичного китаєзнавства
Б.Г. Курца.

Репресивний розгром сходознавства в
СРСР призвів до негативних наслідків. Так,
з другої половини 30-х років до кінця 40-х
були закриті науково-дослідні інститути, в
яких, крім іншого, досліджувався Китай.
Ця трагічна сторінка в розвитку українсь-
кого радянського сходознавства також
цікаво висвітлено в монографії В.О. Кік-
тенка.

У висновках пропонується періодизація

розвитку китаєзнавства в Україні, окремо
підсумовується розвиток українського ра-
дянського китаєзнавства у повоєнні роки
(1945–1991 рр.).

З виборенням незалежності Україною
значно активізуються зв’язки з країнами
Сходу і, зокрема, з Китаєм. Тому дуже важ-
ливим на цьому етапі стало відтворення та
розвиток національної школи китаєзнав-
ства, яке має свою історію, свою спадщи-
ну і традицію вивчення. У монографії пред-
ставлені основні кроки, зроблені на цьому
шляху сьогодні. Повно й цікаво висвітлені
напрями і зміст науково-дослідницької ро-
боти Інституту сходознавства ім. А. Кримсь-
кого НАН України. Водночас, на нашу
думку, авторові не зайве було б зверну-
ти увагу й на наукові публікації з китає-
знавчої проблематики, які були виконані
викладачами китайської секції відділення
сходознавства КНУ ім. Тараса Шевченка.
Адже, починаючи з 1997 року, вийшло 6
випусків вісника серії “Східні мови та літе-
ратури”, в кожному з яких є публікації зі
згаданої тематики. На базі КНУ ім. Тараса
Шевченка та за сприяння Посольства КНР
в Україні відкрито Центр китайської літе-
ратури та викладання китайської мови.
Центром видано навчальний посібник
“Географія Китаю”1, укладаються інші ви-
дання.

Отже, хоч у рецензованій роботі і є ок-
ремі вади (в тому числі технічні), але в кон-
цептуальному плані монографія є цілісною,
довершеною науковою працею, що цікаво
читається і практична цінність якої не вик-
ликає жодних сумнівів.

С.А. КОЛОДКО,
викладач Київського Національного

університету ім. Т. Шевченка.

1 А. Пасько, С. Колодко. Географія Китаю. – К., 2002.
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Тибетське образотворче мистецтво за
змістом та призначенням є сакральним.
Історичні постаті, чиї зображення є скла-
довою частиною тибетського буддійсько-
го пантеону, – це зображення ієрархів кон-
кретних буддійських шкіл. Щодо
представників світської влади, то їх зобра-
ження відомі, але всі вони також включені
до складу пантеону. Це обумовлено тим, що
тибетські царі Сронцзангамбо (VII ст.),
Тисрондецзан (VIII ст.), Ралпачан (IХ ст.),
чиї імена пов’язані з поширенням та ста-
новленням буддизму на теренах Тибету, внас-
лідок їхніх релігійних заслуг вважаються
втіленнями відповідних персонажів панте-
ону: Ченрезі, або Авалокитешвари – бодгі-
саттви Милосердя; Чжам’янга, або Манчжуг-
хоши – бодгісаттви Мудрості; Чагнадордже,
або Ваджрапані – бодгісаттви Могутності.
У монументальному мистецтві зустріча-
ються зображення монгольського Гушрі
хана на ім’я Сецен хан Шолой, відомого
також як Турубайху чи Данцзін Чойчжал
(1582–1654). Його вважали втіленням Дор-
джечжигджеда, або Ямантаки, і за заслуги
перед Законом (Дгармою) йому дарували
титул “ясновельможний”, або геген хан
[Сумба кханбо 1991, 46, 179; История Эр-
дэни-Цзу 1999, 71, 133]. Завдячуючи йому
Агван-гйецхо (1617–1682), далай лама У,
прийшов до влади у Тибеті, поєднавши в
одних руках як світську, так і духовну вла-
ду [Кычанов 1985, 83–87]. Ще можна при-
гадати зображення царя Гесара, героя од-
нойменного тибетського епосу. Тому поява
зображення будь-якої іншої (окрім вказа-
них), явно світської особи в ролі головно-
го персонажу тибетської тхангки (тиб.
thang-ka, thang-kha) – подія надзвичайна.

Формально тхангка за технікою вико-
нання є твором станкового живопису*, що
відтворює образи буддійського пантеону.

ІМПЕРАТОР ЦЯНЬЛУН
В РОЛІ ТИБЕТСЬКОГО СВЯТОГО

 О.Д. Огнєва

Проте тхангка (і взагалі будь-який сакраль-
ний твір) для мирян є штучним втіленням
проявленої форми стану пробудження, а
відтак і фізичною опорою на шляху до ньо-
го. [Источник Мудрецов 1968, 43, 129–130].
Разом з тим у теорії тибетського наукознав-
ства тхангка означає “документ” і є запи-
сом конкретного змісту [Trungpa 1975, 16],
значення якого набуває особливої важли-
вості при виявленні нової світської особи
в ролі персонажу сакрального твору.

В зібранні Музею мистецтв імені Бог-
дана та Варвари Ханенків зберігається
тхангка, на якій центральне місце відведе-
не зображенню явно світської особи, хоч і
з елементами сакралізації (ЖВ–472). Про
це свідчить наявність німбу, жести рук, част-
ково атрибути, поза, в якій сидить портре-
тований. Припущення, що це портрет
світської особи, а саме імператора Кансі,
належить Ю.М. Реріху (1902–1968), який
висловив його під час дуже короткого
знайомства з колекцією (Архів Музею, карт-
ка опису). Тхангка, дійсно, засвідчує сак-
ралізацію реальної історичної особи, мож-
ливо китайського імператора, і відтак
містить закодований зміст, за тибетською
традицією, що стосується тих історичних
подій, які відбувались і пов’язані так чи
інакше із зображеним персонажем. До
музейної колекції тхангка надходить у
1936 р. разом з іншими музейними речами
у складі надходжень з Музейного містеч-
ка, чиє зібрання формувалось, окрім інших
надходжень, на підставі колекцій церков-
но-археологічних музеїв, що діяли при
єпархіях і комплектувалися частково за ра-
хунок речей, що належали православним
священикам – місіонерам. До Києва ця
тхангка могла потрапити, скоріш за все,
завдяки архієпископу Софронію (Грибовсь-
кому), начальнику восьмої духовної місії у

*На можливість такого визначення тхангки звернула увагу Т.Тимченко, к.мистец.н., реставра-
тор Музею мистецтв ім. Богдана та Варвари  Ханенків, яка займається  проблемами реставрації
живопису в традиції північного буддизму.
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Пекіні (1794–1807) і сучасникові імпера-
торів Хунлі та Цзяціна, частина спадщини
якого опинилась у Києво-Софійському ка-
федральному соборі та Бібліотеці Київсь-
кої духовної академії [Кіктенко 2002, 43,
61]. Ця тхангка унікальна. Вона не має ана-
логів не тільки в жодному музеї України,
але й Росії, попри її багатющі колекції.
Щодо музеїв світу, то автору опису тханги
не відомі її аналоги за вже опубліковани-
ми каталогами відповідних колекцій, які
були в його розпорядженні.

Тхангка є багатофігурною композицією
і містить, окрім згаданого центрального
персонажа, зображення ще шести (три
вгорі та три внизу) в одязі ченців школи
гелуг. Підписи та написи на лицевому боці
тхангки відсутні. Проте на зворотному боці
розміщено написи трьох видів: склади –
заклинання, підписи під зображеннями,
текст. Постає питання: хто, коли і чому саме
зображені на тхангзі. Для з’ясування по-
ставленого питання необхідний іконогра-
фічний опис тхангки, переклад та аналіз
тексту.

Структурно лицева поверхня тхангки
розподіляється на три частини по верти-
калі: верх, середина (центр), низ. Централь-
ний образ виділений ієратично.

Угорі, в середині, розміщено образ
Цзонхави Лобзанг-дакпи (1357–1419), зас-
новника школи гелуг (її інша назва – шва
сер, або школа „жовтих капелюхів”), вчен-
ня якої та її послідовники визначили по-
дальшу історію Тібету. Цзонхава представ-
лений у своєму традиційному вигляді [300
бурханов 1905, 41]: на голові жовтий капе-
люх; вдягнений у строї ченця; права рука
оголена; руки в жесті проповіді; тримають
стебла лотосів, на яких розміщено меч, що
відсікає невігластво (праворуч), та книга –
“Праджняпараміта”, втілення переправи до
досконалої мудрості (ліворуч); сидить на
подвійному лотосі пелюстками вгору, в
алмазній позі; німб – зелений; аура под-
війна, просякнута промінням, (зовнішня –
оранжево-рожева, внутрішня – темно-
синя). Все зображення охоплено листям з
розкритими квіткам (дві). Атрибути вчите-
ля (меч та книга), згідно традиції гелуг,
вказують на те, що він є втіленням Чжам’-
янга, бодгісаттви Мудрості, або Манчжуг-
хоші, одній з іпостасей якого властиві ті ж
самі атрибути. Лотосове сидіння свідчить
про стан його пробудження, адже Цзонха-

ву вважали другим буддою. В одному з май-
бутніх проявлень Цзонхава буде Всесвітнім
Вчителем – буддою на ім’я Ченлег (тіб
spyan-legs ) або Доброокий [Терентьєв
1994, ХХХ]. Праворуч від нього знаходить-
ся зображення ченця, чия іконографія
відповідає образу далай-лами VII, на ім’я
Калзанг-гйецхо (1708–1757) [300 бурханов
1905, 50], який залишив після себе вось-
митомне зібрання творів, був підтриманий
при інтронізації імператором Цяньлунем
(девіз правління 1736–1795 імператора
Хунлі; дати життя 1711–1799). Далай-лама
Тибету вважався втіленням Ченрезі, бодгі-
саттви Милосердя, або Авалокитешвари.
Ліворуч від Цзонхави розміщене зображен-
ня ченця, чия іконографія відповідає обра-
зу панчен-лами 111, на ім’я Палдан-єшей
(1738–1780) [300 бурханов 1905, 51], авто-
ра семитомного зібрання творів, таланови-
того дипломата, який 1780 р. був прийня-
тий імператором Цяньлунем у Пекіні, де у
тому ж році і помер. Панчен-лама, в тра-
диції гелуг вважався втіленням Опагме –
Будди Безмірного світла, або Амітабгі.
Відповідно до рангу святих істот, чиїми
втіленнями є далай лама та панчен-лама,
обидва персонажі зображено з німбами,
одинарною променистою аурою, оранже-
во-рожевого кольору; їх ольбоки (подуш-
ки-сидіння) розміщено на хмарах чи на
тронах з хмар.

У нижній частині тхангки, в середині,
розміщено зображення персонажу, чия іко-
нографія відповідає образу Чжанчжа Ролбі-
дорчже, або Чжанчжа Єшей-домбі-донме
(1717–1786), пекінського хутухти II [300
бурханов 1905, 53], відомого вченого, ке-
рівника пекінського буддійського центру,
що здійснював переклади та видання ти-
бетського буддійського Канону на мон-
гольську, маньчжурську, інші мови. Він має
німб, сидить на ольбоку, що розміщений на
високому кріслі. Перед ним жертовний сто-
лик, де знаходяться сім речей: дрілбу (дзво-
ник) та ваджра, чаша, світильник, куриль-
ниця з пахощами, благословенна посудина
з пір’ям павича та дамару (барабанчик).
Двох його супутників, які сидять у розво-
роті на три чверті по відношенню до ху-
тухти, праворуч та ліворуч згідно їх іконог-
рафії, ототожнити не вдалося. Проте можна
припустити, враховуючи їх композиційне
підпорядкування хутухті згідно з сакраль-
ним простором тхангки, що це ченці з його

Імператор Цяньлун в ролі тибетського святого
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оточення. Причому, як і Ролбі-дорчже так і
його супутники, мають німби; сидять у так
званій “скритій позі”. Це свідчить про те,
що вони всі є перевтіленнями. Щодо Чжан-
чжа-хутухти, то Чжам’янг-шадпа 11 на ім’я
Кончог-чжигмед-вангпо (1728–1791) в
біографії хутухти доводить, що Ролбі-дор-
чже є втіленням Будди [Востриков 1982,
211]. Далай-лама VII, панчен-лама 11,
Чжанчжа-хутухта 11 – були сучасниками та
активними дійовими особами часів правлін-
ня імператора Хунлі, або Цяньлуна.

Центральне зображення середньої час-
тини тхангки уявляє собою портрет
світської особи в образі святого. Персонаж
має на голові червоний капелюх, увінчаний
перлиною. Історично відомо, що імператор
Хунлі носив рідкісну річкову перлину як
прикрасу на своєму головному уборі [Beer
1998, 65]. Він вдягнений в одяг китайсько-
го строю, багато декорований; права рука –
в одному з варіантів жесту захисту чи по-
кровительства, при якому великий палець
торкається вказівного, утворюючи коло
об’єднаного методу та мудрості, а три ви-
тягнутих пальці символізують Три коштов-
ності: Будду (Пробудженого), Дгарму
(Вчення), Санггу (Громаду) [Beer 1998,
156]; ліва рука на лоні, тримає невеликий
флакон; сидить у скритій позі, при якій
ноги закрито полами одягу. Портретований
сидить на ольбоку, що розміщений на троні,
розкішно декорованому. Бокові частини
спинки трону прикрашені мордами дра-
конів, які у пащах тримають штандарти;
балдахін увінчаний восьмигранною полу-
м’яніючою перлиною. Перед троном зоб-
ражено столик, на якому знаходяться чо-
тири речі: жезл жу і – нефритовий, із
срібною кришкою китайська фарфорова
чашка для чаю на срібній підставці, ваза
на підставці з гілкою червоних коралів, як
благоприємною ознакою [Beer 1998, 256].
Наявність на троні прикрас у вигляді дра-
конів свідчить про те, що портретований є
китайським імператором, оскільки ще за
часів династії Хань (206 до н.е.–220 н.е.)
саме ця міфічна тварина була символом
імператора, Сина Неба [Eberhard 1996, 83,
95]. Імператорський трон називався “дра-
конове сидіння”, а самого імператора спо-
добляли дракону: його обличчя – обличчя
дракона, його очі – очі дракона, його ха-
лат – халат дракона, його руки – пазурі дра-
кона, його діти – нащадки дракона [Сидих-

метов, 1985, 35]. Наявність зображень дра-
конів ще раз опосередковано вказує на те,
що зображена особа є китайським імпера-
тором Хунлі.

У китайських та японських буддійських
школах спостерігався процес “приземлен-
ня” образу бодгісаттви: реальний живий
буддист у невизначеному сенсі ставився на
один рівень з “вищою істотою”. Відомо ба-
гато випадків, коли ті чи інші особистості
(починаючи з імператорів, завершуючи буд-
дійськими діячами) оголошувались бодгі-
саттвами, або навіть буддами [Игнатович
1986, 84]. В офіційних китайських доку-
ментах імператора могли називати “Будда
наших днів” [Сидихметов 1985, 11]. Повер-
таючись до речей, що знаходяться на сто-
лику перед троном, слід звернути увагу на
жезл жу і (що означає “за бажанням”), який
в китайській буддійській іконографії вва-
жався атрибутом бодгісаттв. За часів ди-
настії Цин жу і набув особливої популяр-
ності [Малявин 2000, 537]. За тибетською
традицією імператор Хунлі вважався
втіленням бодгісаттви Мудрості [Источник
мудрецов 1968, 17–18, 100–101]. При-
сутність книг на столику обумовлена тим,
що книга – атрибут бодгісаттви Мудрості,
а ще тому, що в китайській традиції книга
є одним із восьми символів вченого і
репрезентує його знання [Eberhard 1996,
94]. Обізнаність та високий рівень освіти
імператора Цяньлуна не викликає жодних
заперечень.

Просторово тхангка ділиться на три
частини: верх, небеса, місяць (праворуч),
сонце (ліворуч), кути заповнені купами
хмар, сіро-біло-блакитного кольору, між
якими і на яких знаходяться постаті да-
лай-лами та панчен-лами. Між ними роз-
міщений образ Цзонхави, обрамлений ли-
стям із квітами. Уся верхня композиція
відтворена на тлі небес, що змінює свій
колір від насиченого темно-синього вгорі
до майже блакитного на нижній межі кор-
дону з середньою частиною тхангки.
Блідий колір неба, гірські вершини у хма-
рах та водоспади зі скелями, води та гор-
би з деревами унизу відзначають межі
проміжного простору, де знаходиться зоб-
раження імператора – Сина Неба. Ниж-
ня частина – земля, де розміщено зобра-
ження Чжанчжа-хутухти ІІ та його
супутників на тлі дерев, скель, водо-
спадів.

О.Д. Огнєва
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Вертикальна вісь нанизує зображення
Цзонхави Лобзанг-дакпи, імператора,
Чжанчжа Ролбі-дорчже. Зображення
з’єднані спільними атрибутами: книги
(Цзонхава, імператор, Ролбі-дорчже); меч
(Цзонхава, Ролбі-дорчже). Ця композицій-
на єдність відтворює догматичне визначен-
ня: Цзонхава – втілення бодгісаттви Муд-
рості, будда; імператор – втілення того ж
бодгісаттви і до нього в китайських доку-
ментах звертаються як до будди; Чжанчжа
Ролбі-дорчже – будда, як довів Чжам’янг-
шадпа ІІ. Але при відтворенні зображень
на тхангзі ієрархія персонажів є різною.
Лотосового трону Цзонхави – Вчителя,
засновника гелуг, торкається полум’янію-
ча восьмигранна перлина, якою увінчаний
імператорський трон. Така перлина симво-
лізує восьмиступеневий шлях святого (тиб.
yan-lag brgyad-pa‘i lam) – шлях, яким би мав
би пройти імператор, аби стати святим;
шлях поширення вчення гелуг до Китаю.
Зовсім інше співвідношення зображень
сучасників – імператора та Ролбі-дорчже.
Німб останнього торкається ольбока, на
якому сидить імператор і, відповідно,
Чжанчжа Ролбі-дорчже, по відношенню до
імператора нібито збирає прах зі стоп стар-
шого у світській ієрархії, чи водружає “ло-
тосові стопи” на голову в знак покори, і
таким чином передається залежне адміні-
стративне підпорядкування Ролбі-дорчже
імператорові, що й відповідало дійсності.
Проте таке розміщення не відповідало ду-
ховній ієрархії гелуг, оскільки Ролбі-дорч-
же був духовним наставником імператора
Цяньлуна, а саме гелуг належить постулат
про пріоритетність Вчителя, який є навіть
вище Будди, його Вчення, Громади.

Лотос символізує чистоту та зречення.
Розміщення Цзонхави на лотосовому
сидінні відповідає особливому стану Вчи-
теля як вищої істоти. Його зображення об-
рамлене гілками з листям та розкритими
квітками (2) і окремими листками торкаєть-
ся хмарових тронів далай-лами та панчен-
лами. Розкриті квітки вказують на те-
перішній час, а їх поєднання з листям та
хмарами свідчить про єдність і розквіт
учення Цзонхави та гелуг, як гілки буд-
дійського вчення, що набуло подальшого
поширення. Обрамлення з таких самих
гілок з листям та розкритими квітками (дві)
та пуп’янками (два) трону імператора, тор-
кання окремих листків разом з пуп’янками

хмарових тронів символізує наслідування
вченню гелуг, сучасний імператору та да-
лай-ламі VII і панчен-ламі III час (розкриті
квіти) та майбутнє поширення гелуг (пуп’-
янки).

Необхідно вказати основні історичні
події, що дають можливість об’єднати в
межах простору тхангки її персонажів.
Присутність Цзонхави на цій тхангзі обу-
мовлена не тільки тим, що він є засновни-
ком школи гелуг. За цим стоїть історична
традиція. Шак’я Єшей (1354–1435), його
учень, був прийнятий двома китайськими
імператорами і навіть помер у Пекіні на
82-му році життя. Чжанчжа Ролбі-дорчже
вважається п’ятнадцятим перевтіленням
Шак’я Єшея [Цыбиков 1918, 345–346].
Особиста присутність останнього, як пред-
ставника гелуг, у Пекіні та його контакти з
Юнло (1416) та Сюаньде (1429), імперато-
рами династії Мін, мають паралель, через
багато століть, у контактах Ролбі-дорчже
та імператора Цяньлуна, підкреслюючи
спадкоємність політики китайської династії
Мін та маньчжурської Цин по відношен-
ню до Тибету. Присутність далай-лами та
панчен-лами обумовлена політичними
подіями ХVIII століття. Завдяки імперато-
ру Цяньлуну відбувається інтронізація да-
лай-лами VII і остаточно встановлюється
та форма правління в Тибеті, що проісну-
вала до 1959 р. Причому, саме Чжанчжча-
лама презентував тибетцям його святість і,
навіть, виголосив промову з цієї нагоди
щодо панчен-лами, то імператор. Цяньлун
запросив панчен-ламу III у рік свого 70-річчя
до Пекіна. Під час цього візиту відбувалися
публічні заняття панчен-лами з імперато-
ром, під час яких імператор, виказуючи
шану до свого вчителя, навіть сидів на
троні що був нижчий, ніж у його наставни-
ка [Попов 2001, 91–92]. Окрім того, знач-
но розширився і активно діяв буддійський
видавничий центр у Пекіні, керований
Ролбі-дорчже за підтримки імператора. Цей
короткий перелік основних подій, зустрі-
чей, взаємовідносин свідчить про політичні,
духовні, особисті зв’язки, що об’єднували
історичні постаті, зображені на тхангзі.
Саме вони і могли постати однією з підстав
для її створення. В тибетській традиції
існує вид тхангок, що зветься дод лха (тиб.
dod lha), або „ боги за бажанням”, що ви-
конувалися на замовлення. Замовник давав
майстрові перелік персонажів, яких він

Імператор Цяньлун в ролі тибетського святого
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хотів би бачити на тхангзі [Jacson and
Jacson 1998, 40, 43]. Тому цілком ймовірне
припущення, що замовником міг бути сам
імператор Цяньлун, тим більше, що він уже
мав свій портрет, створений в іншій, ніж
буддійська, традиції. Йдеться про портрет
імператора, написаний у 1757 р. італійцем
Джузеппе Кастільоне, – місіонером-ієзуї-
том та художником. Бажання побачити себе
іншими очима та в іншій іпостасі для во-
лодаря Східної Азії, та ще, наприклад, під
час тріумфу з нагоди остаточного підкорен-
ня, на його думку, навколишніх народів,
можна вважати природним стимулом для
появи такого портрета.

Таким чином, іконографічний опис ли-
цевого боку тхангки дозволив визначити
п’ятьох із семи зображених персонажів і
попередньо окреслити рівень їхніх сто-
сунків. Серед них далай-лама VII, панчен-
лама III, Чжанчжа Ролбі-дорчже, не тільки
сучасні імператору Цяньлуну, але зв’язані
з ним реаліями політики династії Цин з
30-х рр. ХVIII століття. Композиція тханг-
ки, її образотворчі елементи відображають
положення школи гелуг у Китаї на час ство-
рення образу. Історичний контекст та тра-
диції тибетського живопису дають мож-
ливість припустити, що можливо, сам
імператор був замовником тхангки.

На зворотному боці тхангки розміщено
написи трьох видів: склади на тілі кожно-
го зображеного персонажу, підписи під зоб-
раженнями, текст на тілі центрального пер-
сонажа.

Сакральні склади – М (M), –X(–H),
ХУМ (HM) – відтворені на рівні лоба, гор-
ла, серця кожного з семи персонажів, виз-
начаючи, таким чином, енергетичні цент-
ри кожної духовної особи та засвідчуючи,
що тхангка була освячена після її завершен-
ня.

Підписи під зображеннями оздоблені
зверху фігурними дужками і визначають
чотири особи з семи: центральний образ
та три постаті, що зображено у нижній час-
тині. Головний персонаж названий, як “сла-
ветний цар Китаю”. Його ще можна визна-
чити, як “знаний на тантрах цар Китаю”,
оскільки “славетний” та “знаний на тант-
рах” тибетською мовою пишуться майже
однаково і звучать однаково: bsngags-can та
sngags-can, тобто є омофонами. Це означає,
що авторові підписів важливо було привер-
нути увагу до обізнаності китайського

імператора у тантричному буддизмі. Ім’я
китайського імператора не наведене. Че-
нець, чиє зображення знаходиться під цент-
ральним образом, підписаний як Чжанчжа,
дорогоцінний Ролбі-дорчже. Підпис
підтверджує іконографічне визначення пер-
сонажа. Два його супутники, згідно підпи-
сам, є настоятелями і носять імена Дам-
чой-лхундуб та Чжам’янг-тендзін.

У тексті відсутні будь-які згадки про
Ролбі-дорчже. Проте названі: “славетний
цар” (без визначення країни, без імені),
який є втіленням Чжам’янга, тобто бодгі-
саттви Мудрості;

Дамчой-лхундуб, який обіймає посаду
шрі тху, або ширету монгольською мовою,
і походить з Квантунга (?); Чжам’янг-
тендзін, який обіймає посаду чойчже, або
цорджи монгольською мовою, і походить
з роду монгольських Сечен ханів чи з од-
нойменного монгольського аймаку. Ім’я
імператора не наведено ні в підпису, ні в
тексті, хоча в тибетській історіографічній
традиції китайських імператорів назива-
ють за іменем: Канхі (тіб. khan-si) – Кансі,
Юнтін (тіб.yun-tin) – Юнчжен, Кхенлунг
(тиб. khen-lung) – Цяньлун. Так їх називає
Сумпа кханпо Єшей-палчжор, історик
ХVIII ст., ще один сучасник імператора
Цяньлуна. Проте в китайській традиції за-
боронялося згадувати ім’я імператора,
поки він був живий. З ужитку виводились
ієрогліфи, що складали його ім’я.
Відсутність імені імператора свідчить, що
він був у доброму здоров’ї на час напи-
сання тхангки, її освячення, нанесення
підписів, тексту, а також опосередковано
показує на Пекін, як на можливе місце її
створення. Цяньлун був єдиним китайсь-
ким імператором, сучасним далай-ламі VII,
панчен-ламі III, пекінському хутухті II.
Припущення, при іконографічному описі,
що центральний персонаж є зображенням
імператора Цяньлуна, додатково підтвер-
джується підписом та текстом на зворот-
ному боці тхангки. Таким чином, цент-
ральний персонаж тхангки – це
китайський імператор Цяньлун. Супутни-
ки Ролбі-дорчже, попри їхні імена, лиша-
ються поки що не визнаними. Один з них
точно є монголом, але обидва вони, без
сумніву, мали відношення до центру, ке-
рованого Ролбі-дорчже.

Текст написаний після того, як були на-
несені склади та підписи. Їх присутність

О.Д. Огнєва
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визначили розмір площі, відведеної під
текст, кількість рядків у тексті, їх щільність,
щільність літер у кожному рядку, щільність
пробілів між рядками, використання вер-
тикалі у літері “ga” як складової однієї з
двох розділових рисок (тиб. shad), пробіли
між розділовими рисками, підпорядко-
ваність рядків по вертикалі праворуч та
ліворуч, перенесення розділових рисок,
написання другої приписної графеми як
підписної графеми. Окремі літери прави-
лися.

Текст розбивається на сім строф, з яких
тільки друга складається з шести рядків,
всі інші містять чотири рядки. Наявність
однакової кількості складів (9) у кожному
рядку строфи, використання подвійних
роздільних рисок наприкінці кожного ряд-
ка строфи свідчать про те, що текст ритмі-
зований. Обраний розмір визначав по-
мірний, спокійний ритм кожної строфи з
емоційно насиченим останнім рядком, який
є висловленням у вигляді імперативної вка-
зівки: з семи строф у шести останній ря-
док – це речення висловлене наказовим
способом, а перша строфа зберігає емо-
ційну насиченість тим, що вона є прямою
мовою Просвітленого. Необхідність збере-
ження обраного розміру (9) значною мірою
визначив і стилістику тексту. Його автор
віддає перевагу редукованим формам по-
ширених буддійських термінів, аби вклас-
тись в обраний розмір. Кожна строфа бу-
дується на ритміко-синтаксичному
паралелізмі, що додатково закріплюється
за рахунок лексичних, синонімічних та
співзвучних повторів.

Обрана семистрофна форма тексту ба-
зується на семистрофному канонічному
тексті „Молитва для царя про благі діян-
ня” [тиб. phags-pa bzang-po spyod-pa‘i smon-
lam rgyal-po, Кагйур], одній з найпошире-
ніших молитов серед буддистів Тибету та
Монголії. Окрім того, сім – структурна оди-
ниця Бардо тодол – „Тибетської книги мер-
твих, збірнику настанов, що призначені
помираючому та померлому [Тибетская
книга мертвых 1993, 9]. “Молитва....” є
складовою частиною авторських каноніч-
них текстів, зокрема у главах “Осмислення
створеного зла” та “Зародження Бодгічітти”
у “Бодгісаттва-аватарі” Шантідеви [Шан-
тидева 1999, 39–47, 47–52, 208] та текстів
у тибетській авторській традиції – Лам-
римі. Чже Цзонхави [Чже Цонкапа 1994,

91–97, 360–362]. Окрім того, ця молитва є
складовою частиною храмової літургії,
особистої духовної практики [Карма Агван
Йондан Чжамцо 1993, 134–150]. Коментар
на неї писав і Чжанчжа Ролбі-дорчже [Цы-
биков 1981, 86]. І якби автор опису тханг-
ки мав у своєму розпорядженні цей комен-
тар, то, можливо, з’ясувалось би питання
про авторство тексту тхангки. Молитва за
своїм змістом, є традиційним засобом, що
дозволяє позбавитися пагубного, накопи-
чити духовну заслугу і, таким чином, на-
строїти свій розум на зародження думки
про Пробудження. Використання структу-
ри, змісту саме цієї молитви задає парамет-
ри існування тексту тхангки, присвячено-
го особистості, яка здолала певні
перешкоди на шляху до пробудження. Бар-
до тодол обов’язково читається під час по-
ховальних обрядів.

Поява шистирядкової другої строфи
обумовлена шестирядковою строфою з гла-
ви “Самоконтроль” у “Бодгічар’я-аватарі
Шантідеви” [Шантидева 1999, 59]. У
строфі Шантідеви йдеться про “скверни”,
чи “отрути”, клеші [тиб. on-mongs] – за-
паморочення свідомості, що вважаються не
благо приємними факторами для духовно-
го вдосконалення. Вони заважають осяг-
ненню істини, викликають страждання.
Шестирядкове оформлення строфи в тексті
тхангки є своєрідним нагадуванням про
необхідність подолання шести клеш, або
отрут: пристрасті, ненависті/гніву, невігла-
ства, гордині, заздрості, сумнівів та помил-
кових поглядів, що проявляються у
Всесвіті, де живуть і згадані в тексті та
підписах дійові персонажі тхангки.

Зміст тексту, його ритмічна організація
задані першою та останньою строфами. Ці
строфи є прямим та скритим цитуванням
палійського канонічного тексту Дгаммапа-
да [Дхаммапада, Глава о Просветленном
1960, 90, 184], який тибетцям відомий за
перекладом Уданаварги [Уданаварга, тиб.
ched-du-brjod-pa‘i-tshoms. Tg, MDO, LXXI],
його санскритської версії. Перша строфа є
майже точним відтворенням канонічного
тексту. Остання, сьома строфа, скоріше
всього, є парафразом відповідної строфи з
канонічного тексту Уданаварги з опорою на
Бардо тодол.

У першій строфі наводиться епітет Про-
світлений, що визначає Шак’ямуні будду,
найкращого з мудреців, який з’явився у
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Саха-лока-дхату, або Світі страждань (тиб
mjed-pa‘i-jig-rten-kyi-khams) [Будон 1999,
93]. Слово “саха” (тиб. mi-jed-pa) є синон-
імом слова терпіння ( тиб. bzod-pa). Отже ,
світ, в якому з’явився Шак’ямуні Будда і
живуть люди, це Світ терпіння. [Будон
1999, 101]. Терпіння – третя з шести/деся-
ти переправ, або досконалостей [тиб. phar-
phyin, pha-rol-tu phyin-pa] і складається з
трьох видів: не відповідати злом на зло;
бути терплячим до фізичних страждань; не
лякатися глибинного змісту Дгарми при
опануванні її змістом. Ці три рівні терпін-
ня необхідні для долання зовнішніх або
оточуючих обставин, долання особистих
або внутрішніх обставин, долання таємних
обставин (сумнів і невіра) [Карма Агван
Йондан Чжамцо 1993, 145–146, 224] Терпін-
ня, як інструмент, спрямоване проти гніву/
ненависті, одної з корінних клеш, що зава-
жають виконанню обітниці бодгісаттви і
збереженню бодгічітти. Терпіння – вища
досконалість, що розвивається у стосунках
з ворогом, який провокуючи не благе діян-
ня, водночас сприяє діянням бодгісаттви.
Тому своїх ворогів необхідно вшановува-
ти так само, як і Дгарму. Тому, терпіння,
найважливіший принцип раннього буддиз-
му, який з часів імператора Ашоки постав
елементом державної політики [Андросов
2000, 575] і не втратив свого значення че-
рез багато століть і в іншому культурному
середовищі. Терпіння в контексті всього
тексту тхангки має прямого адресата –
“царя славетного”, “втілення Манчжушрі”,
“царя Китаю”, тобто Цяньлуна, який разом
з іншими персонажами згаданий у другій
строфі.

Остання строфа є визначенням молит-
ви (тиб. smon-lam), восьмої з десяти дос-
коналостей, яка містить п’ять характерис-
тик: молитва про зародження думки про
просвітлення, молитва про щасливе втілен-
ня; молитва про правильне спрямування
діяльності; молитва про очищення, велика
молитва [Источник мудрецов 1968, 54–55,
148]. Таким чином – саме молитва може
призвести до досконалого Просвітлення
заради усіх живих істот, які разом перебу-
вають і звертаються під захист Трьох при-
становищ – Будди, Дгарми, Сангги. Зміст
молитви як восьмої досконалості передба-
чає молитву про благе/щасливе перерод-
ження. Бардо тодол починається з покло-
ніння Трьом тілам Будди і закликає

помираючого та померлого в істини Трьох
пристановищ [Тибетская книга мертвых
1993, 31, 34], що фактично у строфі відби-
то відповідною термінологією ( див сьому
строфу перекладу).

Ці цитати (у першій та останній стро-
фах) окреслили змістове, значеннєве поле
тексту, оскільки в першій подається визна-
чення “терпіння”, третьої з шести “доско-
налостей”, або переправ (тіб. phar-phyin,
pha-rol-tu phyin-pa), а остання строфа є
визначенням “молитви,” восьмої з десяти
“досконалостей”, що допомагають продви-
нутій істоті просуватися до стану про-
світлення. Окрім того, молитва – це жанр,
в якому створений текст, і водночас заклик
звернутися до трьох пристановищ – Про-
світленого (Будди), Вчення (Дгарми), Гро-
мади (Сангги).

Автор тексту на тхангзі, крім наведених
вище творів, при її написанні спирався на
тексти Нагарджуни – “Дружнє послання”,
або Сухріллекха [Андросов 2000, 57–111;
“Дорогоцінні строфи настанови царю, або
Ратна-авалі-раджа-парікатха [Андросов
2000, 111–287], а також на главу “Терпін-
ня” з “Бодгічар’я-ава-тари Шантідеви
[Шантидева, 1999, 75–92], “Джерело муд-
реців”, термінологічний словник, що скла-
дений Ролбі-дорчже при його безпосе-
редній участі і з дозволу Цяньлуна
перекладений на монгольську мову та
надрукований у Пекіні [Источник мудре-
цов, 1968]. Присутні в тексті терміни по-
казують також і на інші тексти, але, на
жаль, вони не встановлені, за їх відсутності
в розпорядженні автора опису тхангки.

Останній рядок останньої строфи – “І
хай молитва про щасливе втілення
здійсниться”– вказує на те, що поява тек-
сту молитви була обумовлена смертю од-
ного з персонажів тхангки. Відсутність
імені Ролбі-дорчже в тексті та вказівка на
специфічний обряд – “щасливе втілення”
(тіб. bsngo-ba smon-lam) – це достатні
підстави для ствердження, що саме Ролбі-
дорчже, як померлий, є адресатом молитви.
Опора на текст Бардо тодол, композиційне
розміщення тексту, правки в тексті, на-
явність описок, стилістика графіки пока-
зують на особливі умови, при яких писав-
ся текст молитви – на слух і поспішно,
можливо, під час обряду “щасливого
втілення”, протягом якого не тільки чита-
лися відповідні тексти, а й створювалися
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зображення, писалися необхідні молитви
тощо [Jackson 1998, 45; Eberhard 1996, 261].
Обрядове призначення молитви на тхангзі
підтверджується її семистрофною структу-
рою, адже як у тибетській, так і в ки-
тайській поховальній обрядовості цифра
“7” має особливе значення. У китайській
традиції “робити сім” відноситься до се-
миденного періоду, що наслідує смерті,
протягом якого душа померлих поступово
відділяє себе від цього світу і світу своїх
родичів [Eberhard 1996, 261]. У тибетській
традиції потік свідомості померлого (тиб.
shes-pa або pho-ba) шукає нового для себе
пристановища в одному з уділів самсари
(народження людиною, богом, асуром, тва-
риною, духом-претою, істотою Аду) чи
поза нею, якщо це продвинута істота. Мак-
симальний строк перебування у стані між
смертю та остаточною смертю дорівнює 49
дням (7х7), після чого остаточно померлий
перероджується в будь-якому уділі самса-
ри або виходить за її межі.

Таким чином, 1786 рік – рік смерті
Ролбі-дорчже визначає дату написання мо-
литви і верхню межу створення образу.
Дата створення самої тхангки так само як і
події, що обумовили її появу, пов’язані з
особою імператора Цяньлуна і вимагають
подальшого дослідження.

Транслітерація написів
зворотного боку тхангки.

I. OM
bzod-pa 1dka‘-thub mchog ste bzod-pa ni||
mya-ngan-‘das-pa mchog ces sangs- 2rgyas*
gsungs||
rab-tu-byung-ba gzhan-la gnod-pa dang||
gzhan-la ‘tshe-ba dge-sbyong ma yin-no*||

‘jam-3dbyangs rnam-‘phrul bsngags-can rgyal-po
dang||
se-chen chos-rje ‘jam-dbyangs-bstan-‘dzin dang*||
bkvan-tung shri-thu dam-chos-lhun-grub-kyi||
sku-4bran bshengs-pa‘i rnam-dkar dge-ba‘i
mthus||
thub-bstan* spyi dang khyad-par 5tsong-kha-pa‘i||
bstan-pa rin-chen –H phyogs-bcur rgyas-par-shog||

bla-ma 6bde-gshegs*-rnams-kyi dgongs-rdzogs
shing||
zhal-bzhugs-rnams-kyi zhabs-pad-brtan-pa dang||
7ded-nas bzung ste* byang-chub ma thob-par||
8bshes-gen dam-pas rjes-su ‘dzin-par-shog||

de-9yi gsung-gi bdud-rtsi legs* myangs-pas||
mdo-sngags-gzhung-la thos-bsam-sgom-gsum-
gyi||
gru-chen-la zhugs 10byang-chen chu-gter* che||
brgal-nas sku-gsum nor-bu len-par shog||

HM rgyal-po-rnams-kyi chos bshin skyong-
ba dang*||
jig-rten-khams ‘dir nad mug mi ‘byung zhing||
tshe-ring nad-med dpal-‘byor rgyas-gyur-te||
bsam*-don mtha‘-dag yid-bshin ‘grub-par-
shog||

skye-ba kun-tu yongs-‘dzin 11bla-ma dang||
12bral-med chos-kyi* dpal-la longs-spyod-
cing||
sa-dang-lam-gyi yon-tan rab-rdzogs-nas||
kun-tu rgyal-ba‘i go*-phang myur-thob-shog||
sangs-rgyas sku-gsum 13bres-pa‘i byin-brlabs
dang||
chos-id mi ‘gyur- bden-pa‘i byin-14brlabs*
dang||
dge-‘dun mi phyed bden-pa‘i byin-brlabs-
kyis||
ji-ltar bsngo-ba smon-lam grub-gyur-cig*||

Знак * у тексті означає кінець рядка.

 II. OM –H HM15

 III. rgya-nag bsngags-16can rgyal-po‘i sku-
brnan – підпис під центральним образом

 Підписи під зображеннями в нижній
частині тхангки (зліва направо):

khri-pa dam-chos-lhun-grub sku-17bran
lcang-skya rin-po-che rol-18pa‘i-rdo-rje‘i

sku-bran
khri-pa ‘jam-dbyangs-bstan-‘dzin-gyi sku-

bran

1. dka‘ замість bka‘; замість префіксаль-
ної графеми “da” помилково написано гра-
фему “ba”; заміна графеми не призводить
до зміни читання.

2. rgyas замість rgyas-rgyas; поява дру-
гого складу обумовлена регресивним под-
воєнням при механістичному переході з
одного рядка на інший,

3. dbyangs – при написанні префіксаль-
ної графеми спочатку помилково була на-
писана графема “`a”, яку потім виправили
на графему ”da”.

4. bran – замість bsan; замість надпис-
ної графеми “ra” помилково написано “sa”;
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заміна графеми не призводить до зміни чи-
тання складу.

5. tsong – замість btsong; помилково на-
писана графема “ba” не змінює читання
складу.

6. bde-gshegs – редукована форма від
повної bde-[bar]-gshegs-[pa]; друга припис-
на графема “sa” у складі gshegs заради збе-
реження рівності рядка відтворена у виг-
ляді підписної графеми згідно запису
санскритських слів тибетською графікою.

7. ded – замість deng; замість приписної
графеми “da” помилково написано графе-
му “nga”.

8. bshes-gen – редукована форма від
повної [dge-ba‘i] bshes-gen.

9. de-yi замість de‘i – для збереження
кількості складів у рядку; варіант при-
світної частки не впливає на зміст речен-
ня.

10. byang-chen – редукована форма від
повної byang-[chub-sems-dpa‘-]chen-[po].

11. bla замість dang; склад виправлений
при написанні.

12. bral – спочатку була написана
підписна “la”, яку виправили на “ra”.

13. bres замість bses; замість надпис-
ної графеми “ra” написано помилково “sa”;
заміна графеми до зміни читання не при-
зводить.

14. brlabs – друга приписна “sa” відтво-
рена у вигляді підписної графеми заради
збереження цілісності рядка.

15. OM, –H, HM – склади розміщено
по вертикалі кожного з семи персонажів
навпроти лоба, горла, серця.

16. Склад can – пропущений і дописа-
ний.

17. bran замість bsan, див прим. 4.
18.  pa‘i замість ba‘i.
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ПРИМІТКИ
1 Перша строфа є майже точною цитатою з Дгаммапади, Глава про Просвітленого

[Дхаммапада 1960, 90, 184]. В тибетському Каноні цьому тексту відповідає Уданавар-
га [тиб.ched-du-brjod-pa‘i tshoms, Tg, Mdo, LXXI], його санскритська версія; проте на-
скільки ця цитата відповідає тибетському перекладу встановити не вдалось, за відсут-
ністю у автора приміток тибетського Канону. Строфа характеризує “терпіння” (тиб.
bzod-pa), третю з шести досконалостей, або переправ (тиб. phar-phyin, pha-rol-tu-phyin-
pa), якими має опанувати продвинута істота на шляху до просвітлення. Терпіння скла-
дається з трьох елементів: не відповідати злом на зло; знищувати страждання (прий-
мати на себе страждання всіх); визнавати істинним буддійське вчення. [Источник
мудреців 1968, 53, 146].

 2. Букв. “вихід за межі страждань” (тиб. mya-ngan-`das-pa) і як термін означає нірвану.
Проте контекст цитати вимагає скоріше перекладу, ніж термінологічного визначення.

 3. Букв. “пробуджений” (тиб. sangs-rgyas) – визначення найвищого стану духовного
удосконалення, довершеності. В контексті цитати – епітет Шак’ямуні (аскет з роду
Шак’єв) після здобуття ним особливого духовного досвіду.

 4. Ченець, “той, хто прийняв постриг” (тиб. rab-tu-byung-ba) – обряд посвяти у мона-
хи – найдавніший обряд у буддизмі – згідно якого ще Шак’ямуні будда приймав до гро-
мади того, хто давав обітницю шукати пристановища та захисту у Просвітленого (Буд-
ди), Закону (Дгарми), Громади (Сангга).

 5. Аскет-відлюдник (тиб. dge-sbyong) – буддійський монах, який виконує чотири об-
ітниці: не відповідає лайкою на лайку; не гнівається на того, хто його розгнівав; не відпо-
відає образою на образу; не відповідає ударом на удар.

6 Славетний (тиб. bsngags-can) – слово-омофон слова “знаний на тантрах” (тиб. sngags-
can); наведений омофон можна розглядати як натяк на особливу тантрийську практику,
якою володів імператор Китаю.

7 Чжам’янг (тиб. ‘jam-dbyangs, ‘jam-pa‘i-dbyangs), букв. “ніжноголосий”, “солодко-
голосий” – бодгісаттва Мудрості, відомий також під іншим ім’ям Чжампал, або Манч-
жушрі, букв. Ніжне сяйво. Китайських імператорів Юнчжена та Цяньлуна вважали втілен-
нями Манчжушрі [Источник мудрецов, 17–18, 99–100]. У Китаї Манчжушрі шанували
як бога Мудрості. У “Сутрі про велич квітки” говориться, що Манчжушрі перебуває на
Горі Чистоти і Прохолоди, яку ототожнють з горою Утайшань, священною на Далекому
Сході та в Китаї.

 8 Титул та ім’я не визначеної особи.
 9 Титул та ім’я не визначеної особи.
10 Цзонхава Лобзанг-дакпа (1357–1419) – видатний тибетський релігійний діяч, зас-

новник гелуг, правлячої школи Тибету, автор фундаментальних трактатів Ламрім-ченмо
та Агрім. З його ім’ям та діяльністю пов’язаний активний період засвоєння філософсь-
кої спадщини буддизму і визрівання власно тибетської традиції єдності релігійної докт-
рини, споглядальної практики, чернечої дисципліни. Чжам’янг, або Манчжугхоша – бод-
гісаттва Мудрості – його особистий покровитель, втілює мудрість Будди. Цзонхаву
вважають також втіленням Чжам’янга і тому його зображають з полум’яніючим мечем і
книгою Праджня-параміти, атрибутами бодгісаттви.

11 Букв. “по десяти сторонах” (тиб. phyogs-bcur) – так йдеться про чотири основні,
чотири проміжні сторони світу, зеніт та надир, тобто увесь світ.

12 Букв. “поминальна служба” (тиб. dgongs-rdzogs) – обряд пам’ятування померлих.
13 Благо сущий” (тиб. bde-gshegs, bde-bar-gshegs-pa) – епітет Будди, займає сьоме місце

у списку вісімдесяти одного епітета з словника Магав’ютпаті; при перекладах доволі
часто зберігається санскритський еквівалент – Сугата, або замінюється на слово Будда.
Переклад Сугати як Благо сущий був запропонований В. Андросовим [Андросов, Сух-
рил-лекха 2000, 65, 450] .

14. Букв. “укріплення стоп” (тиб. zhabs-brtan) – церковна служба во здравіє живущих;
означає вознесення молитов про благополуччя та довголіття конкретної особи, або ця
служба носила загальний характер.
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15. Букв. “лотосоногий” (тиб. zhabs-pad) – історично титул тибетських міністрів; в
контексті строфи означає живих духовних осіб високого рангу.

16 Пробудження (тиб. byang-chub) – духовний стан, при якому припиняються страж-
дання, розвивається співстраждання та досконалі засоби, аби допомогти усім істотам,
які страждають, подолати невігластво.

17 Духовний друг, “духовний наставник” (тиб. bshes-gen), якому властиві три відмітні
особливості: висока мудрість, що характеризує досвідчену людину; розум, пройнятий
любов’ю та спів стражданням; доброчинні діяння. Йому довіряють, він здатний із спів-
стражданням надавати духовну підтримку. Духовним наставником може вважатися будь-
який буддист.

18 Навчання, розуміння, співглядання (тиб. thos-bsam-sgom-gsum) – це перелік умов
для духовного зростання; відповідає трьом видам мудрості, що є взаємодоповнюючими
засобами пізнання благородних істин та шляхів звільнення, орієнтованими як на зви-
чайних людей, які прагнуть духовного удосконалення, так і на ченців. Слухання – усне
навчання, під час якого буддійські істини сприймають на віру і знаходяться у відповід-
ності із словами Будди. Розуміння – особисте і усвідомлене осягання буддійських істин,
що передбачає проникнення до їх змісту. Слухання та розуміння є підготовчими вправа-
ми для мирян, які ще не вступили на шлях до звільнення. Співглядання – безпосереднє
осягання буддійських істин; воно поза помилками, поза світом, поза забрудненням. Його
несподіване надбання означає вступ на шлях до нірвани, а той, хто вступив на цей шлях
стає святим [Андросов Дарма-санграха 2000, 581–581].

19 Сутра (тиб. mdo) – тексти, що складають Слово Будди і призначались як для мирян так
і для ченців; є складовою частиною Кагйура, буддійського Канону в тибетській редакції.

20 Тантра (тиб. rgyud) – Слово Будди в тантричній традиції і так само як і Сутри –
складова частина Кагйура.

21 Бодгісаттва (тиб. byang-chen) – істота, яка присвятила себе шляху магаяни (великої
колісниці): співстраждання та практика шести досконалостей (параміт). Обітниця бодгісат-
тви, що приймається у присутності святого духовного наставника, – не залишати світ страж-
дань – самсару, аж поки усі живі істоти не здобудуть повного пробудження, і трудитися їм на
благо. Великі бодгісаттви з’являються в різних іпостасях, аби бути провідниками до шляху
пробудження. В тибетській традиції найбільш відомі Чжам’янг – бодгісаттва Мудрості, Чен-
резі – бодгісаттва Милосердя, Чагнадорчже – бодгісаттва Могутності. Окрім того, деякі бод-
гісаттви втілювались у вигляді царів, ієрархів буддійських шкіл, настоятелів монастирів.

22 Три тіла (тиб. sku-gsum) – три тіла Будди – форми існування абсолютної реальності:
Тіло закону (тиб. chos-sku), Тіло повної насолоди (тиб. longs-spyod-rdzogs-pa‘s-sku ), Тіло
явлення (тиб. sprul-sku). Тіло закону характеризується через відсутність будь-яких харак-
теристик, визначень, вічністю, неруйнівністью, незнищенністю, повною чистотою і є суб-
стратом інших. [Источник мудрецов 1968, 39–40, 129–130]. Тіло закону існує в стані про-
світлення. На профанічному рівні воно є сукупністю усіх магаянських сутр і перш за все
Праджня-параміти-сутри. У космології буддизму Тіло закону трактується як Всесвіт, Кос-
мос. Тіло повної насолоди: місце перебування небо Аканіштха, прикрашене повнотою
прекрасних ознак; супутники – магаянські святі; наділене 32 великими ознаками, 80 ма-
лими ознаками, 60 ознаками голосу [Источник мудрецов 1968, 40–43, 129–130]. Тіло по-
вної насолоди співглядають бодгісаттви і майстри співглядання. Воно існує в множині в
небесних країнах, так званих „чистих землях”. Тіло явлення існує як тілесне перероджен-
ня (у вигляді святих); штучне перевтілення – у вигляді зображень; найвище втілення. [Ис-
точник мудрецов 1968, 43, 135–135]. Тіло явлення в минулому, нинішньому, майбутньо-
му – Шак’ямуні будда, тіло якого народилось, набуло просвітлення, досягнуло старості і
припинило своє існування. В традиції гелуг: а. Тіло явлення відповідає народженню, Тіло
повної насолоди – проміжному стану, Тіло закону – смерті; б. трьом сферам космосу (Кама-
, Рупа-, Арупадхату); в. трьом видам діяльності – тілу, речі, розуму Будди; г. в процесі
співглядання тіла визначаються жестом рук, заклинанням, співгляданням. [Андросов Дар-
ма-санграха 2000, 455–456; mKas-grub 1968, 204–205, 332].
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23 Строфа є скритим цитуванням строфи з тексту Ратна-авалі-раджа-парікатха [Андросов
Ратна-авали 2000, 173, 188] і звертає увагу на специфіку зосередження думки про просвітлення,
що визначається як „цар” і характеризується через рішучість, твердість наміру здобути про-
світлення [Источник мудрецов 1968, 22–23] Мисль бодгісаттви подібна царю – прагнення
самому першим стати Буддою, а потім звільнити інші живі істоти з самсари і допомогти їм
знайти нірвану, оскільки тільки цар здійснює свою допомогу і накази рішуче.

24 Земля (землі) (тиб. sa) – стадії зростання просвітлених істот. На відзнаку від миря-
нина чи монаха, які дали обітницю прагнути просвітлення, бодгісаттва дає обітницю,
згідно якої він після досягнення стану звільнення, має рятувати живих істот і пройти
десять стадій або земель: насолода/блаженство (тиб. rab-tu-dga‘-ba), незаплямованість/
бездоганна чистота (тиб. dri-ma-med-pa), світосяйність (тиб. ‘od-byed-pa), променистість
(тиб. ‘od-‘phro-pa), важкість долання самого себе (тиб. sbyang-dka‘-pa), явленість (тиб.
mngon-du-‘gyur-pa), продвинутість (тиб. ring-du-song-pa), неколебимість (тиб. mi-gyo-ba),
благий розум (тиб. legs-pa‘i-blo-gros), хмара дгарм (тиб. chos-kyi-sprin) [Источник муд-
реців 1968, 51–52, 144–149] Проходження земель дарує бодгісаттві нездатність духовно
впасти, навіть якщо він не отримав просвітлення відразу; удосконалення моральності;
позбавлення запаморочень; опанування навиками, що сприяють просвітленню; знання
глибин Дгарми; наближення до стану просвітлення; опанування послідовними стадіями
співглядання, відкриття познакової інтуїції та вищих духовних станів свідомості, здатність
розуму осягати значення галузей застосування причини та наслідки будь-якого явища,
слова, дії; становлення вчителем дійсного знання, не осягнення розумом.

25 Шлях (тиб. lam) – йдеться про шляхи опанування абсолютною істиною, кінцевою
метою. Визначено: Шлях накопичення (тиб. tshogs-lam) та Шлях тренування (тиб. sbyor-
lam), які забезпечують накопичення заслуг доброчинності; Шлях прозріння (тиб. mthong-
lam) та Шлях зосередження (тиб. sgom-lam), які призводять до накопичення знання; п’я-
тий шлях – кінцевий шлях (тиб. mi-slob-lam), який фактично рівний результату [Источник
мудрецов 1968, 48–49, 138–139; Будон 1999, 115].

26 Всевідаючий, всезнаючий (тиб. kun-mkhyen) – епітет Будди, що визначає якість
просвітленої свідомості провидіти єдність дійсного та примарного, самсари та нірвани.

27 Переможець (тиб. rgyal-ba) – епітет Шак’ямуні будди, який здолав усе зло світу –
переможця Мари (бога зла) та його дочок (богинь пристрастей) якраз перед тим, як бод-
гісаттва Гаутама став просвітленим.

28 Остання строфа є перефразуванням строфи з Дгаммапади, Глава про Просвітлено-
го [Дхаммапада 1960, 93, 194], точніше з Уданаварги (див. прим. 2). Благословення (тиб.
byin-brlabs) означає благословення Будди Словом повідомленим шраваками, тобто тими,
хто слухає або бодгісаттвами. Визначають три види благословення: тіла (накладають
руки на голову учня), слова, розуму; благословення розуму, що співглядає, що сповне-
ний співчуттям, що сповнений силою істини [Будон 1999, 51–52]

29 Молитва про щасливе втілення (тиб. bsngo-ba-smon-lam, редукована форма – bsngo-
smon) – релігійний обряд, що здійснюється над померлим для отримання ним щасливого
народження. Молитва ( тиб. smon-lam) – восьма з десяти досконалостей; містить п’ять
характеристик, з яких, в контексті строфи та молитви, взагалі, важливі дві перших: мо-
литва про зародження думки про просвітлення/пробудження та молитва про благе/щас-
ливе переродження [Источник мудрецов 1968, 54–9, 148]

30 Підпис під центральним персонажем засвідчує, що – це славетний цар Китаю, або цар
Китаю, знаний на тантрах, див також прим. 6 та 7. Таким чином уточнюється визначення
другої строфи – йдеться не тільки про славетного царя, але й вказується країна – Китай.

31 Підпис під зображенням містить ім’я, що згадане у другій строфі (див. прим.9) із
вказівкою на посаду – настоятель ( тиб. khri-pa).

32 Підпис під персонажем засвідчує, що це зображення Чжанчжа Ролбі-дорчже (1711–
1786), пекінського хутухтиІІ, духовного ієрарха, провідника політики імператора Цянь-
луна у Монголії і Тибеті та його духовного наставника, видатного буддійського вченого.

33 Підпис під центральним персонажем містить ім’я , що згадане у другій строфі
(див. прим. 8) із вказівкою на посаду – настоятель.
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Дослідження Китаю в Україні має ціка-
ву та своєрідну історію, проте до сьогодні
ця наукова галузь знаходиться на етапі фор-
мування. Протягом ХVIII–XX століть ук-
раїнські китаєзнавці вивчали різні аспекти
китайської цивілізації, проте більшою
мірою вони були підпорядковані завданням
практичного спрямування. Це було пов’я-
зано із розвитком торговельно-економічних
відносин між Росією та Китаєм. Як відо-
мо, формування тих чи інших наукових
знань безпосередньо пов’язане з виникнен-
ням наукових шкіл. В Україні по відношен-
ню до китаєзнавства цього ще не сталося.
Хоча це мало не відбулося у 20–30-ті роки
ХХ ст., що пов’язано з діяльністю першо-
го українського синолога Бориса Григоро-
вича Курца (1885–?).

При дослідженні нами розвитку українсь-
кого китаєзнавства крім іншого, було пока-
зано визначне місце і роль у цьому процесі
професора Бориса Курца, проаналізована
його наукова спадщина, його внесок як пе-
дагога та організатора. Можна із впевнені-
стю констатувати те, що Борис Григорович
Курц – перший та неперевершений за
рівнем наукових досліджень український
китаєзнавець [Кіктенко, 2002, 111–135].
Для автора цих рядків, безумовно, дуже
важливо було повернути забуте ім’я видат-
ного вченого та показати його визначальну
роль у розвитку українського й російсько-
го китаєзнавства, але те, що не було знай-
дено жодних відомостей про останні дні
Бориса Курца та причини його трагічної
загибелі під час сталінських репресій у
30-ті роки не давало змоги поставити крап-
ку у цій історії.

Від самого початку роботи над складан-
ням історії українського китаєзнавства
нами проводилася кропітка робота в ук-
раїнських архівах з метою пошуку відо-
мостей про Б.Г. Курца. Були знайдені осо-
бисті справи, які дали змогу певною мірою

відтворити життєвий шлях ученого від на-
родження до 1934 року, яким датувалася
його остання робота [1, 2, 3]. Але далі за-
лишалися відкриті питання. Лише непрямі
дані вказували на те, що Бориса Курца було
репресовано. В 1998 р. вдалося дізнатися
від відомого російського історика ки-
таєзнавства О.М. Хохлова, що криміналь-
на справа вченого зберігається в Архіві
ФСБ Російської федерації. Протягом чоти-
рьох років нами робилися спроби отрима-
ти дозвіл від російської сторони на мож-
ливість працювати з цими документами.
Але позитивне рішення отримане не було.
Хоча змінилася епоха і більше не існує то-
талітарної держави СРСР, проте таємниці
політичних справ зберігають так само. На
щастя, у листопаді 2002 р. нам усе ж таки
вдалося отримати неповну (!) копію кримі-
нальної справи Бориса Григоровича Курца
за №Н-13928. Користуючись нагодою, хочу
висловити велику подяку  в. о. директора
Інституту сходознавства ім. А. Кримського
НАН України, докторові історичних наук
Лесі Василівні Матвєєвій та співробітни-
кові Державного архіву СБУ Георгію Віта-
лійовичу Смирнову за підтримку і допомо-
гу в розшуку.

До України було передано частину кри-
мінальної справи Бориса Григоровича Кур-
ца. Це 7 аркушів. Загальний обсяг справи
залишається невідомим, але виходячи з
нумерації, можна казати, що вона пере-
більшує 60 аркушів. На жаль, дані папери
не дають змоги відтворити всіх обставин
загибелі вченого. До нас не потрапили ар-
куші з допитами. При ксерокопіюванні
Висновку по слідчій справі прізвища тих,
хто давав показання проти Б. Курца, були
закриті (бо це ще живі люди або це відомі
імена?!). Відсутній висновок про смерть...
Отже, остаточно невідомо, як закінчилося
життя видатного українського вченого. Але
все ж таки, спираючись на ці мізерні дані,

КРИМІНАЛЬНА СПРАВА
БОРИСА ГРИГОРОВИЧА КУРЦА

ÍÀÓÊÎÂÀ ÑÏÀÄÙÈÍÀ ÑÕÎÄÎÇÍÀÂÖ²Â

В.О. Кіктенко
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спробуємо відтворити трагічні для Бориса
Курца хвилини, години, дні.

Перший документ з цієї справи – це ор-
дер на арешт та обшук за номером 1806 від
23 жовтня 1938 року (див. рис. 1).

Документ затверджено самим Л.П. Бе-
рією – на аркуші стоять літери Л.Б. Стає
зрозумілим, що Борис Курц на цей час про-
живав у Москві за адресою Зацепський вал,
буд. 14/36, кв. 25. Раніше не було відомо
про те, що Курц переїхав із Києва до Моск-
ви. Зі справ, які зберігаються в Києві [1, 2]
нам було відомо, що Курц у 20–30-х роках
не був залучений до науково-дослідної та
викладацької роботи відповідно до його
можливостей. Тому, ймовірно, коли в Ук-
раїні було знищено та фактично забороне-
но сходознавство, Бориса Курца, як і дея-
ких інших українських науковців,
запросили до Москви, бо більшовицькій
Росії все ж таки були потрібні фахівці.
Дійсно, в анкеті арештований вказує, що
останнє місце його роботи – це наукова
редакційна частина Державного управлін-
ня державної зйомки та картографування
на посаді редактора історичних карт. З Вис-

новку уточнюємо, що, обіймаючи цю по-
саду, Борис Курц бере участь у складанні
“Великого радянського атласу”. Крім того,
до нових даних про Б.Г. Курца можна відне-
сти те, що його батьки були чехами (хоча
Курц при цьому вказує, що за національні-
стю він росіянин (небезпечно було на той
час бути в Росії будь-ким іншим), що він
був позапартійним, а його старший брат
Олег Григорович Курц на той час прожи-
вав у Сергієвому посаді та працював рахів-
ником на вокзалі (раніше було відомо, що
він пішов на першу світову війну та його
дружина з дитиною перебувала під нагля-
дом Бориса Курца). Цікаво, що паспорт
Бориса Курца був виданий у Ташкенті
(можливо з ним сталася якась пригода під
час перебування в науковому відрядженні
наприкінці 20-х років [4]).

З Висновку дізнаємося, що Б. Курца було
звинувачено, як й багатьох людей у той час,
в антирадянській діяльності за “славнозвіс-
ною” статтею 58 (у даному випадку – п.п.
10, 13 та через 17 п. 6 УК РСФСР).

Кожного разу дивуєшся тому фантаз-
мові, який в ті часи охоплював радянське
суспільство, які думки та припущення при-
ходили в голови людей з метою викрити
ще одного ворога народу, хоч насправді то

Рис. 2

Рис. 1
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була безвинна жертва. Бориса Григорови-
ча Курца звинуватили: 1) у зв’язках з царсь-
кою охранкою у 1907 р., коли він нібито по-
відомляв про революційно налаштованих
студентів і тоді ж входив до партії
“академічного порядку”, 2) в зберіганні в
себе на квартирі портретів ворогів народу
(ймовірно таких самих “ворогів”, як й він
сам, учених й інтелігенції) та креслень обо-
ронних об’єктів та заводів (це ж можна по-
яснити тим, що людина працювала над ат-
ласом), 3) у зв’язку зі своїм братом
О.Г. Курцем-Кречетовим, працівником

контррозвідки Денікіна (в 1938 році?!).
Далі вказується, що Борис Курц визнав себе
частково винним. Виходячи з цього та вра-
ховуючи, що інших матеріалів, які вказу-
ють на контрреволюційну діяльності,
немає, було зроблено висновок про не-
обхідність передати справу про звинувачен-
ня Б.Г. Курца на розгляд Особливої Нара-
ди при Народному Комісарі Внутрішніх
Справ Союзу РСР.

“Трійка” – остання інстанція у механізмі
знищення. Її вирок був одностайним та
практично незмінним. Б.Г. Курца визнали
соціально небезпечним елементом та засу-
дили до восьми років виправно-трудового
табору. При цьому вказано – “справу здати
до архіву”.

Бориса Григоровича Курца було реабілі-
товано 6 лютого 1990 року відповідно до
ст. 1 Указу Президії Верховної Ради СРСР
від січня 1989 року “Про додаткові захо-
ди по відновленню справедливості щодо
жертв репресій, що мали місце в період
30–40-х і на початку 50-х років”.

Можливо, в майбутньому все ж таки вда-
сться більше дізнатися про особисте життя
та обставини загибелі видатного українсь-
кого вченого, хоч у даному документі вказа-
но, що дані про родичів відсутні. Й останнє
в отриманих документах знаходилась фото-
картка Б.Г. Курца, і нарешті, ми можемо
побачити обличчя цієї людини. Виходячи з
того, що з правого боку знаходиться части-
на печатки установи з літерами “СССР”
(вірогідно, що це фотокартка з якогось до-
кумента), можна зробити висновок, що пе-
ред нами зображення Бориса Курца вже під
час його перебування у Москві.

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Кримінальна справа Бориса Григоровича Курца
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1 Крім наведених досліджень не  була  надрукована ціла низка робіт ученого, серед яких п’ять
монографій. Відомі назви трьох з них, а саме “Очерк сношений России с Ближним Востоком
(Арабським Халіфатом, Туреччиною, Вірменією, Кримським Ханатом В.К.)”, “Храповицкий, как
современник Екатерины II” та “Очерки из хозяйственной истории городов России”1 та ймовірно
інші невідомі нам роботи. Виходячи з того, що за часів великого терору в Радянському Союзі, що
був розпочатий перед Другою світовою війною, особисті речі репресованих не підлягали збері-
ганню, тому практично немає надії на можливість віднайти ці праці.
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Причиною, що з неї постали державні
монополії в Московській державі, був вот-
чинний характер породження її2.

Щоб здобути собі засоби на існування,
уряд обертав у монопольний крам
найцінніші й найпридатніші до обміну при-
родні блага, наприклад, хутра, ревень, лос-
няк, риб’ячий клей, також горілку, пиво й
багато іншого. Кільбургер повідомляє, що
р. 1674 до державних складів у Москві при-
бували “не только все меха, которые достав-
ляют Сибирь и Казанское царство, но так-
же еще другие товары, которые царь или
сам добывает или получает через десяти-
ну или поручает перекупать через своих
гостей”3. За натурального господарства, що
тоді існувало, урядові надто важливо було
вигідно утилізувати податковий крам, що
надходив до нього в великому числі, а це
природно навертало його на думку поши-
рювати й поліпшувати державну торговлю
та боротися проти торговлі приватної, що
в широких розмірах народжувалася тоді.
Але в міру того, як зростала нова соціяль-
но-економічна база, набиралась сили тор-
говельно-промислова кляса, що для неї
вільний обмін був основною передумовою
до того, щоб цілком заволодіти засобами
виробництва й далі нагромаджувати капі-
тали, – урядові дедалі важче було здійсню-
вати монопольні форми торговлі, бо вони
оберталися на чинник, що дедалі більше
гальмував розвиток продукційних сил дер-
жави в інтересах кляси, яка тоді панувала.

Ця боротьба між старим і новим у
зовнішній торговій політиці точилася дов-
гий час, відповідно до забарного темпу в
економічному й культурному розвитку на-
півазіятської Росії, що надто повільно пе-
реходила від натурального кріпацького гос-
подарства до грошового, вільного.
Діялектику цього процесу можна дуже ясно
простежити на розвитку російсько-ки-
тайської державної торговлі.

Державна торговля Москви з Пекіном
зародилася з половини XVII в., і колискою

її було посольство – “торговый промысл”
Байкова 1656 року. Байков нав’язав дипло-
матичні стосунки з Пекіном, продав і ку-
пив на скарбові гроші в Сибіру та в Китаї
хутра, тканини й іншого краму на кілька
тисяч карбованців.

Але величезні простори, що відділяли
Москву від Пекіну, простори мало заселені,
пустельні, півроку вкриті снігом, просто-
ри, що їх залюднювали різноплемінні на-
роди, часто ворожі між собою, – усе це сто-
яло на перешкоді тому, щоб зв’язки між
Пекіном та Москвою набували характеру
постійного й живого. Справді, між обома
столицями лежала віддаль близько 8000
верстов. Щоб її перебороти, треба було
“їхати порожнем, без зупинок і за най-
сприятливіших умов один рік, а звичайно
– близько 3 років. Але війни, бездоріжжя,
брак харчів, перемови й самі торговельні
операції”, як і всякі пригоди (напади в до-
розі, хвороби людей і худоби) збільшува-
ли цей час і до 5 років. Багато було таких,
що, виїхавши до Китаю, вже не поверта-
лися до дому, помирали в дорозі за такий
довгий час. Ці грандіозні караванні подо-
рожі через багатотисячні простори, при
тодішніх надто недосконалих суходільних
і водяних засадах пересування, коли не
можна було нав’язати швидкого сполучен-
ня між окремими пунктами, через ворожі
народності, збуджуючі великий подив і
роблять честь сучасникам, що вміли тех-
нічно устатковувати й обслуговувати такі
велетенські підприємства, як каравани, що
ходили восьмитисячні верстові рейси між
Росією й Китаєм.

Після Байкова ще довгий час триває
вишукування шляхів до зв’язку з Китаєм.

Сам Байков їздив до Пекіну старовин-
ним шляхом по Іртишу, через Алтай, землі
калмиків і монголів, що між ними завжди
точилися кочові війни4. Тому ця путь завж-
ди була небезпечна й забарна. Коли росія-
ни, просунувшись незабаром північними
схилами азіятських гір, оселилися на Да-

ЗОВНІШНЯ ТОРГОВА МОНОПОЛІЯ
РОСІЇ З КИТАЄМ

У XVII–XVIII ст. (30-і рр. ХХ ст.)1
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лекому Сході, їм вигідніше стало їздити по
своїх сибірських володіннях через Іркутськ
і Нєрчінськ, а далі вже манджурськими
шляхами через Наун (Ціцікар) до Пекіна.
Ця путь, як і сам Нєрчінськ, особливо про-
цвітала після Нєрчінського трактату 1689
року. Нєрчінська дорога, хоч і була безпеч-
ніша за алтайську, проте довша, тому при-
ватники проклали собі іншу путь, середню
між алтайською й нєрчінською, а саме від
Байкалу на південь через Селєнгінськ,
річку Кяхту монгольськими степами й пу-
стелею Гобі до міста Калган, що лежить
біля самої Великої Китайської Стіни, а
звідси близько було до Пекіну. Ця селєнгінсь-
ка путь була наполовину коротша за
нєрчінську, вигідніша щодо харчування й
навіть безпечніша. Тому з 1704 р. вона взя-
ла гору над нєрчінською, і державні кара-
вани почали ходити переважно цим мон-
гольським шляхом. Тут згодом з 1728 р.,
згідно з Кяхтинським трактатом, і постала
славнозвісна торгова слобідка – Кяхта.

Росіяни продавали китайцям хутра,
рідше тюленячі шкури, моржові й маму-
тові кістки, в невеликому числі – промис-
лові вироби (сукна західньоевропейсько-
го виробництва, ножі, люстра тощо). З
Китаю привозили переважно бавовняні
тканини, в меншому числі шовкові, само-
цвіти, золото, срібло, папір, ревень, інші
ліки, дрібні китайські вироби й зовсім
мало чаю.

Після Кяхтинського трактату, з пропо-
зиції Ланга, росіяни почали вивозити з
Пекіна не тканини, а дорогоцінний крам,
золото й срібло. Китайці більше цікавили-
ся дешевими хутрами, і росіяни також ціни-
ли дешеві китайські бавовнянки, що дуже
розходилися по Сибіру. А дорогі китайські
шовкові тканини довгими роками лежали
непродані в Москві й Петербурзі, так само
й чай, що на нього тоді й попит був зовсім
ще малий.

Скарбові каравани довозили крам у
Москву, а після пожежі в Москві – Сибірсь-
кого приказу р. 1737-го – безпосередньо в
Петербург, а звідти вже решту краму, що
залишалась непродана пересилали в Мос-
кву. В Москві й Петербурзі китайський
крам реалізували серед торговців, видава-
ли службовцям і, як посольські подарунки
виправляли за кордон.

Організація скарбових караванів була
складна.

На чолі караванної валки стояли призна-
чений досвідчений торговий діяч, що не раз
бував у Китаї, а потім сановитий службо-
вець. Начальник каравану звався “купчи-
ною”, він мав “товариша”, з 1709 р. замість
“купчина” з’являється назва “комісар”, що
остаточно запроваджується з 1714 р., а
після Кяхтинського трактату 1728 р. над
“комісаром” було поставлено “директора”,
як суто – державного службовця, що з
1740-х рр. цілком перейняв на себе посаду
і обов’язки “комісара”. На те, щоб безпо-
середньо провадити операції, призначали
кількох “целовальников” (бухгальтерів-
прикажчиків), на охорону відряджали
військових-урядовців, а на чорну роботу
наймали робітників. На перевіз вантажу
споруджали, завжди утримували й понов-
ляли різні транспортові засоби (дощаники),
суходільні валки (вози), в’ючний, возовий
і верховий живий інвентар, як і харчовий
(худобу), також заготовляли фуражні запа-
си й усяке караванне спорядження.

Хутряний крам для караванів спершу
видавали з Сибірського Приказу, але вже
наприкінці XVII ст. уряд так зорганізував
торговлю, що караван безпосередньо заби-
рав хутряний крам по сибірських містах,
де він проїжджав, і ті міста стали збірни-
ми пунктами придатного для китайського
торгу хутра.

Спочатку, до 1690-х років, караванна
торговля зароджувалася повільно5. Після
подорожі Байкова 1656 р., “торговый про-
мысл” Перфільєва та Абліна 1660 р., ка-
раван Абліна 1669 р., урядові заходи
1672–1684 рр., що мали на меті організу-
вати скарбову торговлю, і рівнобіжно з цим
торговля російських та сибірських промис-
лових і торгових людей із китайськими –
причому приватна торговля розвивалась
стихійним і куди швидшим темпом, ніж
державна – все це призвело до того, що на
кінець 1680-х рр. економічна база, що мала
оформити стосунки з Китаєм, була вже ут-
ворена. Для цього на той час утворено й
базу політичну, бо в змаганні до імперіялі-
стичного колоніяльного поширення своїх
володінь коштом не підбитих ще азіятсь-
ких країн, як слабіших своєю державною
структурою, Москва й Пекін тісно
підійшли одно до одного із зброєю в ру-
ках. Але Москва в одній руці брязкала
зброєю, а в другій простягала крам. А Пекін
правою, озброєною рукою завдавав ударів,

Зовнішня торгова монополія Росії з Китаєм  у ХVII–XVIII ст. (30-і рр. ХХ ст.).
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а ліву ховав за спину, затискуючи в ній
крам, і цим доводив, що торговля не дуже
то цікавить Китай, що більшу для нього має
вагу – здобути нові землі – колонії. Так
обидві держави, поширюючи свої володі-
ння й поглинаючи у своїй ненажерливій
колоніяльній пащі проміжні слабіші наро-
ди, підійшли у 1680-х роках тісно одна до
одної, стали безпосередніми сусідками, –
тому-то економічні і політичні інтереси
висували потребу встановити офіційні
міжнародні стосунки між ними.

Наслідком цього й з’явився Нєрчинсь-
кий трактат 1682 р., що визначив кордони
й способи зв’язку.

Після нього стала дуже швидко зроста-
ти приватна торговля, і Нєрчінськ, піджив-
лений згодом Нєрчінським трактатом, по-
чав швидко розвиватися на великий
прикордонний центр Далекого Сходу. Його
митні прибутки дуже збільшилися. Росія-
ни й сибіряки торгували в Монголії, Ман-
джурії та в самому Китаї.

Московський уряд, що йому був по-
трібний ринок збувати хутро, також р. 1693-4
відрядив до Пекіну караван з Ізбрантом.
Оборотний капітал каравану становив 4 з
половиною тис. карб., дав прибутку до 7 з
половиною тис. карб., а капітал приватних
купців, що приєдналися до каравану, сягав
17 тис. карб.

Успішна Ізбрантова подорож і його
сприятлива інформація спонукали уряд
розпочати в 1695 р. плянову організацію
державної караванної торговлі, щоб поси-
лати щороку каравани до Пекіну, але на
практиці щорічне посилання їх, як вияви-
лося, було нездійснене, і каравани відряд-
жалися через різні й далеко більші про-
міжки часу, через 2-3 роки.

Перший такий караван, організований
у великому масштабі, відряджено з купчи-
ною Лянгусовим на чолі. Крамові державні
капітали караванів з 5 тисяч відразу
збільшено вшестеро й більше разів, тобто
до 30-32 тис. карб., караван 1703-4 р. навіть
47 тис. карб. Перший караван – 1698-9 р. –
на круг дав прибутку понад 80 %, другий
караван – 1700-1 р. – мало не 110 %, третій
– 1703-4 р. – понад 100 %, четвертий –
1705-6 р. – понад 180 % прибутку.

З державними караванами їздили й при-
ватні купці, що їх капітал загалом переви-
щував державний у другому каравані
більше, як у 2 з половиною рази, в третьо-

му – більше, ніж у 3 з половиною рази. Ось
так державний і приватний капітали в ка-
равані 1703-4 р. дійшли разом 223 тис.
карб., а це повинно було підказати урядові
думку, що можна коштом приватників
збільшити розміри своїх оборотних капі-
талів у караванах з 30 тис. карб. до зазна-
ченої суми. Крім того, коли в четвертому
каравані 1705-6 р., де приватні купці учас-
ти не брали, прибуток одразу сягнув до 180
%, це з другого боку, повинно було підка-
зати урядові думку – не пускати або утруд-
няти приватникам подорожі з скарбовими
караванами до Пекіну.

Тобто після 1705 р. починається нова
доба в історії державних караванів, коли
їхні крамові капітали відразу збільшують-
ся в 5-6 разів, а саме до 150-200 тис. карб.
Караван 1708 р. на круг дав прибутку щось
із 150 %, караван 1710 р. – 160 %, дальші –
невідомо. Але, з початку 1720-х років, без-
перечно, настає криза6.

Незважаючи на те, що російський уряд
у своєму змаганні найкраще забезпечений
в Китаї збут державного краму всіма спо-
собами утісняв приватних купців, приват-
на торговля торувала собі все ширші й
ширші шляхи на манджурські й мон-
гольські ринки, а звідти й на суто ки-
тайські. У цьому сприяли і широко розви-
нене пачкарство, і погляди на цю справу
та зловживання сибірської влади, що вва-
жала торговлю, як і в XVII ст., за один із
засобів особистого утримання і збагачен-
ня. Так китайські ринки були завалені ро-
сійським хутром. Китайці з незадоволен-
ням помічали, що російські торговці і
промисловці щоразу більше добуваються
в їхні провінції і в ті краї, що їх владуща
китайська кляса хотіла остаточно прилу-
чити до своєї імперії. Ось чому пекінсь-
кий уряд всіма способами утискує торгов-
лю державних караванів, а також, певна
річ, російських і сибірських приватних
купців. А що разом із скарбовими карава-
нами спочатку ходили й приватні купці,
то число учасників у караванах дійшло
300-400 душ. За своїм звичаєм, китайці
давали караванам провідників, охорону й
харчі. А росіяни, здебільшого недисциплі-
новані, своєволили, сварилися, при утраті
майна вимагали від китайців винагороди-
ти їх, правити гроші з китайських вину-
ватців. Усе це чинило китайській владі
шкоду й завдавало турбот.

Б.Г. Курц
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Тому то вже з 1705 р. китайці обмежу-
ють число учасників у державних карава-
нах – не більше, як 200 душ, і наполяга-
ють, щоб каравани приходили до Пекіну
рідше. А починаючи з 1717 р., протягом
довших років, китайці й зовсім відмовля-
ються приймати каравани в Пекіні, пропо-
нуючи Росії торгувати навіть не в Манд-
журії та Монголії, а на самих кордонах.

Певна річ і обмеження числа учасників
у караванах, і домагання китайців приму-
сити росіян торгувати тільки в прикор-
донній смузі, без сумніву, суперечило
Нєрчінському трактатові 1689 р., де нічого
про подібні утиски не говорилося. Але ки-
тайці вперше намагалися цілком обернути
Монголію на свою провінцію й підбити
Джунгарію (Західній Китай), а росіян вони
не без підстави вважали за суперників у
своїх імперіялістичних захватах.

Петербурзький уряд не мав наміру
зброєю здобувати в Азії нові володіння,
орудуючи в Сибіру більше дипломатією,
йому багато вигідніше було підтримувати
з Китаєм мирні стосунки, щоб торгуючи з
ним, збувати йому свій хутряний скарб і
брати з приватної російсько-китайської
торговлі “немале” мито. Тому російський
уряд мусів, кінець-кінцем, згодитися на
фактичне обмеження учасників караванів
до 200 душ, але, певна річ, не міг згодити-
ся на торговлю караванів тільки на кордо-
нах і вимагав від Пекіну допустити дер-
жавні каравани в Пекін. Тоді каравани були
вже суто державні, приватні купці переста-
ли їздити в Пекін. Це сталося наслідком
того, що з 1705 р. каравани почали вивози-
ти державного хутра вже не на 30 тис. карб.,
а на 150–200 тис. крб., і для перевозу та
обслуговування цієї маси скарбового кра-
му треба було багато службовців, крім того,
число учасників караванів китайці зменши-
ли з 400 душ  тільки до 200, отже, ясно, що
приватники не могли вже прилучитися до
каравану, бо в ньому не було вільних місць.
Правда, приватники могли їздити нелегаль-
но, як службовці, але це не було загальне
правило, а тільки виняток. Тоді приватни-
ки й звернули особливу увагу на монгольсь-
кий і почасти манджурський ринки, добу-
ваючись туди і легально, і нелегально. А
державні каравани в 1710-х роках регуляр-
но щодва роки проходили в Пекін, поки
китайці не перестали фактично пропуска-
ти їх у Пекін. Справді, в 1720-х рр. тільки

два каравани допущено в Пекін, а тимчасом
у 1700-х рр. було їх 4 каравани, в 1710-х рр.
– так само 4 каравани. А в 1720-х рр. із двох
згаданих караванів перший караван – 1721-
2 р. пропущено тільки після відрядження
для того надзвичайного посла Ізмайлова, а
другий караван – 1727-8 р. тільки після
посольства Рагузинського, що підписав
Кяхтинський трактат 1727-8 р.

Ось так, утискуючи державну монопо-
лію Росії, пекінський уряд дійшов того, що
невигідний для нього в тогочасних умовах
Нєрчінський трактат 1689 року був пере-
глянутий. Правда, й росіяни, укладаючи
новий трактат, гадали мати від нього ко-
ристь для себе, сподіваючись, що він усу-
не приводи до непорозумінь із китайцями,
але вони помилились у своїх розрахунках7.

Новий Кяхтинський трактат складено
згідно з бажаннями пекінців, а саме: 1) точ-
но визначено кордони між Росією й новими
монгольськими володіннями Китаю до гра-
ниць Джунгарії, що її тоді китайці ще не
підбили; 2) російсько-китайську торговлю
зосереджено тільки на кордонах у двох пунк-
тах – Кяхті (Монголія) й Цурухайті (Манд-
журія); 3) каравани, правда, могли ходити
до Пекіну, але тільки раз через кожні три
роки і числом не більше, як 200 душ.

Китайці були задоволені з підписаного
трактату, юридично й фактично усунувши
росіян з внутрішніх ринків; граф Рагу-
зинський теж був цілком задоволений, бо,
на його думку, після трактату, що позбавив
змоги російських приватників підривати
державну торговлю в Пекіні, скарбові ка-
равани мали буйно розвиватися.

Але дійсність жорстоко розбила мрії
петербурзького вельможного монополіста,
і Кяхтинський трактат став похоронним
співом для державної монополії, а для
самої Кяхти, як для торговельного осеред-
ку приватного капіталу, навпаки, колиско-
вою піснею.

Справді, хоч караван 1727-8 р. мав хут-
ра мало не 290 тис. карб., тобто капітал його
був більший, ніж усіх попередніх, але він
довго простояв на кордоні, його крам по-
псувався, і взагалі він дав утрати. Наступні
каравани везли вже хутра тільки на 100 тис.
карбов., тобто відразу зменшили держав-
ний капітал до третини і давали дуже ма-
лий прибуток – від 3 % до 37 %, замість
150 %  – 180 % першого десятиліття
1700-х років. Крім того, каравани почали

Зовнішня торгова монополія Росії з Китаєм  у ХVII–XVIII ст. (30-і рр. ХХ ст.).
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ходити в Пекін далеко рідше, ніж через три
роки, а саме: після Кяхтинського трактату
й каравану 1727-8 р. вони були в Пекіні р.
1732, р. 1742, р. 1745 й нарешті, р. 1755-го,
тобто за 30 років після Кяхтинського трак-
тату (1728-1758 рр.) відвідало Пекін тільки
5 караванів, а раніш, теж за 30-літній пері-
од до Кяхтинського трактату (1698-1728
рр.) – караванів було 11, тобто вдвоє більш.
Правда, караван 1755 р. мав хутра на суму
до 150 тис. карб. зате це був останній кара-
ван, що відвідав Пекін, і прибутку він дав
тільки 17 % (а річних 2 Ѕ %). Наступний
караван, хоч і споряджений знову на суму
100 тис. карб., зовсім не послано в Пекін, і
його хутра р. 1763 розпродано в Сибіру.

Причиною цьому було те, що пекінський
уряд і далі намагався не дозволяти росіянам
вільно торгувати на внутрішніх китайських
ринках, а тим більше в самій столиці. Отже,
з китайців були вперті прихильники “зачи-
нених дверей” для чужинців у торговлі з
Китаєм; вони цікавилися колоніяльно-імпе-
ріялістичною політикою в Азії більше й
енергійніше, ніж Росія, що своєю чергою
більше захоплювалася збільшенням своїх
територіяльних володінь в Европі8. Якщо
пекінський уряд IV пунктом Кяхтинського
трактату 1727-8 р. все ж згодився пропуска-
ти каравани в Пекін, правда, обмеживши їх
трирічним терміном і числом 200 душ, то
фактично, коли в боротьбі з монгольськими
і джунгарськими націоналістами Китай не
відчував конечної потреби не дратувати Ро-
сію, щоб всупереч цьому не підтримувала
Монголії й Джунгарії проти Пекіну, – ки-
тайці завжди ставили у важкі умови торгов-
лю державних караванів у Пекіні і одночас-
но робили натиск на кяхтинську торговлю,
теж обмежуючи її. Після 1750-х рр., коли
Пекін остаточно підбив під себе Монголію
й Джунгарію, Китай став ще певніший своєї
сили і не раз на грунті міжнародних політич-
них та економічних вимог обмежував або й
зовсім припиняв навіть прикордонну торгов-
лю в Кяхті. Такі тривожні міжнародні сто-
сунки, що їх утворила зверхня кляса Ки-
тайської імперії, безперечно не могли
сприяти успіхові російських державних ка-
раванів, тим більше, що їх існування дедалі
гостріше суперечило новій економічній базі,
яка зростала тоді в Росії.

Усе це показує, що Кяхтинський трак-
тат знаменував не пожвавлення державної
торговлі, а занепад її; перші ознаки зане-

паду намітилися в 1710-х рр., зовсім яск-
раво виявились у 1720-х рр., а після Кях-
тинського трактату йшов ще процес завми-
рання, відживання монопольних караванів.

Але якщо Кяхтинський трактат був без-
силий оживити державну торговлю, що
економічно відмирала, то Кяхта, що через
зазначений трактат стала на перше місце в
торгу приватного капіталу, начала розцві-
тати. Другий прикордонний пункт – Цуру-
хайта з самого початку був мертвонарод-
жений, бо лежав він далеко на півночі, не
так, як Кяхта, що мала вигідне географіч-
не становище, на місці найкоротших тор-
гових шляхів у Монголію і в самий Китай,
шляхів, що вже намітилися з початку 1700-х
рр., а потім остаточно зміцніли. Кяхтинсь-
ка митниця почала збирати з приватної тор-
говлі мито, що з часом швидко збільшува-
лось і дійшло р. 1755 до 200 тис. карб.,
тобто вдвоє перевищило весь оборотний
капітал державних караванів.

Так уперта економіка підривалась під
монопольну зовнішню торговлю, дитину
московського вотчинного ладу, але ця ди-
тина, розквітнувши найбільше в перше де-
сятиліття 1700-х рр. і пустивши глибоке
розгалуження в натуральне господарство
держави, не бажала добровільно поступи-
тися своїм місцем і завжди точила бороть-
бу з торгово-промисловим капіталізмом,
який щойно народжувався.

Ця діялектика державного й приватно-
го капіталізму розвивалась повільним тем-
пом, відповідно до повільного темпу роз-
витку тодішніх продукційних і соціяльних
сил країни. Ця боротьба суперечностей то
погасала, то загострювалась, а все ж треба
визнати, що точилася вона скоріш стихій-
но, фізіологічно, аніж пляновим, розумо-
вим шляхом.

З одного боку, уряд бачив у монополії
засіб збувати закордон свої хутряні багат-
ства, що надходили до нього, як податок й
мито та, утискуючи приватну торговлю.
Мати велику вигоду від монопольного па-
нування на пекінському ринку. Поширюю-
чи свої операції, держава почала навіть
сама скуповувати хутра на продаж і брати
їх на комісію від приватників. А втім такі
операції великого розвитку не мали.

З другого боку, уряд брав від приватних
купців прикордонне мито: це мито було
велике й давало чималу підмогу держав-
ному бюджетові для оживлення й утриман-

Б.Г. Курц



Східний світ №2  2003144

ня сибірських україн. Ще наприкінці XVII
ст., після Нєрчінського трактату 1689 року,
нєрчінські прибутки дуже зросли (до 15-
20-40 тис. карб.), а після Кяхтинського
трактату 1727-8 р., як ми бачили, почало
буйно рости в 1750-х роках кяхтинське
мито. Аж, утискуючи приватну торговлю,
держава тим самим зменшувала прибуван-
ня мита; а дозволяючи її, зменшувала при-
бутки від державної монополії.

От у цій суперечності держава й плута-
лася протягом цілого півстоліття, не маю-
чи змоги твердо зважитись ні на те, ні на
те і, завжди вагаючись, намацувала грунт.

Воно й зрозуміло, бо як ми, живучи ще
в добу капіталізму, не знаємо, в які справді
форми виллється в майбутньому соціялі-
стичне господарство, так і діячі XVIII ст.,
що працювали в умовах натурального гос-
подарства, не знали ще, скільки і які саме
будуть форми вільної діяльності приватно-
го торгово-промислового капіталу. І як ми
намацуємо шляхи до (переходової стадії)
соціялістичного господарства, так і в XVIII ст.
російські діячі намацували їх для капіталі-
стичного господарства, що йшло на зміну
натуральному.

Простежимо коротко цю діялектику, як
вона у думках, ідеях і на ділі виявлялась у
сучасників доби державної монополії.

Боротьба за приватний і державний ка-
піталізм була вперта, ішла вона прихова-
ними, глухими шляхами й часом прорива-
лась у дискусіях9.

Уряд раз-у-раз видавав ще в XVII ст. і в
XVIII ст. укази, що забороняли вільно тор-
гувати в Манджурії, Монголії і в Китаї. Він
вимагав, щоб торговці без ліцензій (відпуск-
них грамот) не їздили закордон і не на-
смілювалися торгувати тими або тими га-
тунками хутра. Але через далекі
віддалення, недисциплінованість сибірсь-
кої влади, що сама жила з прибутків від
зовнішньої торговлі, пустельність азіятсь-
ких просторів – ці укази лише тимчасово
мали чинність, скоро забувалися, і уряд,
посилаючи кожний черговий караван, мусів
знову повторяти свої заборони. А втім, якби
заборонні укази послідовно й завжди ви-
конувалися на місцях, то уряд не мав би
мита від приватної торговлі і йому не було
б з чого утримувати сибірську адміністра-
цію. Тут знову поставала суперечність.

Ось чому вже Петро І замислювався про
доцільність монополії, але далі від гадок

не йшов, бо за його часів система натураль-
ного господарства мала ще велику силу, хоч
він уперше почав переводити службовців
на грошове утримання.

За Петра І й пізніше гадали піти не шля-
хом цілковитого скасування монополії, а
обрати серединний шлях – закласти ком-
панії, щоб вони перебували під контролем
уряду, а уряд цим способом мав би змогу
регулювати зовнішню торговлю й робити
натиск на купців. Але торговці, навчені
гірким досвідом минулого з поточного сто-
ліття та замахами уряду в скрутних обста-
винах посісти для державних потреб при-
ватні капітали в майновій або натуральній
виробній формі, зовсім не мали охоти ви-
являти свої капітали й прибутки та витра-
чати волю чину.

Тому заклики уряду закладати, замість
державних караванів, компанії жодного
успіху не мали.

Другий спосіб розв’язати справу з ка-
раванною монополією, уряд бачив у
поліпшенні техніки самих караванів, щоб
мати від них якнайбільше прибутків.

Для цього з 1785 р. адміністрацію кара-
ванів переводять на грошове утримання;
тимчасом раніш, одержуючи, на рахунок
утримання, хутра або набуваючи право тор-
гувати на певну суму в Китаї, вона зловжи-
вала цим, підмінюючи своє хутро на кра-
ще скарбове і продаючи в першу чергу свої,
а не державні.

Третій спосіб розв’язати монопольну
проблему сучасники шукали в тому, щоб
змінити саму форму державної монополії.
Це питання після Кяхтинського трактату
1727-8 р. поставлено, як бойове, і обгово-
рення його тяглося аж до того, як скасова-
но саму монополію зовнішньої торговлі. На
цій дискусії я спинюся трохи докладніше,
бо вона виразно виявляє суперечності
тодішньої економіки і кляс.

З окремих осіб у ній брали участь: граф
Рагузинський, сибірський губернатор князь
Долгорукий, директор караванів Ланге,
професор Міллер, гвардієць Кропотов та
великоустюзький купець Бабкін.

Граф Рагузинський, безперечно був при-
хильник зовнішньої монополії і ставив собі
за заслугу, що р. 1727-8 витиснув (власне
допоміг китайцям це зробити) російсько-
сибірський приватний капітал із
внутрішніх китайських ринків на кордон.
Але Рагузинський сам мало вірив у
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вигідність караванів, хоч намагався запев-
нити – тому і себе, і інших. Взагалі з графа
був кепський економіст; він пильнував уло-
вити настрої владущих сфер і підкреслити
свої заслуги перед батьківщиною, між
іншим у складанні Кяхтинського трактату
1727-8 р., що насправді був вигідний для
Китаю, а не для Росії. Рагузинський про-
понував рішуче, гостро проводити монопо-
лію, зовсім заборонивши приватникам
навіть на кордоні продавати хутра, харчі й
худобу, дозволивши їм торгувати іншим
крамом, тобто фактично нічим; адміні-
страцію караванів він проектував перевес-
ти з хутряного утримання на грошове.

Сибірський губернатор князь Долгору-
кий, навпаки, боронив (1729 р.) місцеві
сибірські потреби. Він був проти проекту
Рагузинського і обстоював, щоб приватни-
ки мали право торгувати хутром, бо це да-
вало митниці “немалый” прибуток. Адмі-
ністрація караванів, як і раніш, має
одержувати утримання хутром, але своє
хутро вона повинна продавати в Пекіні
тільки тоді, як продасть скарбові. Далі
князь пропонував, щоб усі караванні опе-
рації від збирання хутра і до продажу ки-
тайського краму провадив той самий штат
адміністрації, а не різні особи, щоб забез-
печити повну відповідальність, обізнаність
і плановість операцій.

Але найглибше і найоб’єктивніше
підійшов до розгляду  суперечностей, без
сумніву, глибокий знавець російсько-ки-
тайських ринків, директор караванів (потім
Сибірський віце-губернатор) Ланге, що вже
з 1715 р. багато разів бував у Пекіні.

Ланге запропонував (1730 р.) змінити в
корені монопольну систему, сполучивши її
з приватною торговлею. За його проектом,
усе хутро має надходити тільки до скарбу,
а скарб вільно продаватиме його за гроші
всім російським і сибірським приватникам,
і тільки таким купленим від скарбу хутром
приватники можуть вільно торгувати на
кордоні з китайцями. Ланге обстоював, щоб
росіяни торгували тільки на кордоні, бо в
Пекіні їх однаково утискували б, постава-
ли б непорозуміння – їх на ділі Ланге сам
зазнав на собі. На вторговане від продажу
хутра й зібрані на митниці гроші уряд міг
би купувати єфімки (таляри) і, взявши хут-
ра на 30-50 тис. карб., посилати і єфимки і
хутра державним караваном до Пекіну, щоб
там купувати золото, самоцвіти й інші кош-

товні речі (а не тканини). Єфімки ходили у
Пекіні, і китайці охоче їх брали. Отже, ка-
равани були б нечисленні, могли б швидко
організовуватися, швидко робити обороти
їх транспортові видатки були б невеликі, і
скарб мав би “хорошую прибыль”.

Не можна не визнати, що цей Лангів
проект найкраще розв’язував питання, бо
він зберігав державі монополію, даючи їй
змогу планувати збут і постачання. Крім
того, коли б цей проект цілком здійснили,
грошове господарство почало б швидше
витискувати з Сибіру натуральний обмін.
Але держава тоді не мала б досить матері-
альних і технічних засобів, щоб скупову-
вати все хутро до своїх складів та органі-
зувати з них уже продаж хутра росіянам і
сибірякам. З проекту запроваджене в жит-
тя тільки те, що до Пекіну почали посила-
ти каравани з невеликим числом хутра, і
караван почав вивозити з Пекіну переваж-
но (понад 60 %) дорогоцінний крам. Але й
це не врятувало все таки каравани від про-
цесу відмирання.

Так само, як і Ланге, коли не більше, був
об’єктивним у дискусії про монополію і
другий змосковлений чужинець, енергій-
ний професор Міллер, що р. 1735 сам осо-
бисто відвідав Кяхту з науковою метою
дослідити Сибір. Він написав “Описание
торгов, происходящих в Сибири”, видане
р. 1755. Тут він доводив, що приватна тор-
говля не шкодить скарбовим караванам, що
обидва види цієї торговлі завжди можна без
шкоди для караванів сполучити. Професор
Міллер висловлював жаль, що приватни-
ки можуть торгувати тільки на кордонах, а
тимчасом раніше перед Кяхтинським трак-
татом 1727-8 р., вони могли вільно їздити
в Китай разом із державними караванами.
Багато купців казали, що від Кяхтинського
трактату сталася тільки шкода державі, бо
державний караван ніколи не мав краму
більше, як на 300 тис. карб., його оборот
тривав найменше 3 роки, а тимчасом мос-
ковські купці щороку посилали на кордон
свого краму, коштом на 100 тис. карб.

Р. 1764 Міллер тільки поглибив свої
твердження про монополію, розглядаючи
справу вже всебічно. Він звертав тоді ува-
гу на дуже малий оборот караванного капі-
талу, численний штат каравану, наявність
багатьох зловживань, зменшення мита.
Наприкінці Міллер писав (р. 1764): “От
казенних торгов, по мыслию всех доходы

Б.Г. Курц
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знающих людей, коммерция не умножает-
ся. Каждый торг во всех намерениях дол-
жен быть вольный и всякому дозволен, если
хотят, чтобы от него была истинная польза
государству. О сем мыслии никто уже не
сомневается”. І тут таки Міллер посеред-
ньо констатує, що питання про те, щоб на
базі не посилати в Пекін скарбових кара-
ванів, ще не розв’язано остаточно.

Але самі російські приватники до того
часу вже витратили будь яку охоту їздити в
Пекін, бо за 30-літній період (з Кяхтинсь-
кого трактату 1727-8 р., що закрив для них
внутрішні китайські ринки) вони остаточ-
но порвали всякі з ним зв’язки, зате нав’я-
зали й поширили їх у Кяхті.

Тому то, коли р. 1763 гвардійський поруч-
ник Кропотов, перебуваючи в Іркутську, про-
понував купцям послати в Пекін, замість
скарбового, вільний караван, іркутське ку-
пецтво відмовилося, посилаючись на те, що
слідчий Крилов зруйнував їхнє майно, а кях-
тинське купецтво просто заявило, що їхати в
Китай воно “желания не имеет”.

Отже, кинути купцям напівобгризену
кістку монополії, що її уряд не міг
розгризти своїми старими вже зубами
підупалого натурального господарства,
торгова кляса не підняла, бо знайшла
інші шляхи для свого збагачення на кор-
донах у нових умовах розвитку продук-
ційних сил країни.

Кропотов усе ж зостався переконаним
прихильником тої думки, що існування пе-
кінських караванів конче потрібно і 1769 р.
уже в рангу полковника, склавши угоду з
Китаєм, так само невигідну для Росії, як і
Кяхтинський трактат, пропонував урядові
організувати й послати в Пекін невеликий
караван. Але в Сибіру тоді не було вже
вільного запасу скарбового хутра (його ви-
силали в Москву), та й сам Кропотов, по-
вертаючись із Пекіну, вмер, а з ним оста-
точно вмерла й ідея скарбових караванів.

Такі були думки офіційних осіб – 1720-
1760-х рр. про зовнішню торгову монопо-
лію з Китаєм.

Крім того, самі установи канцелярськи-
ми способами опрацьовували цю пробле-
му, по архівах складали відомості, записки
про попередні каравани, їх обмірковували
на засіданнях установ, а наслідком цього
були укази й розпорядження уряду.

Громадськість теж брала участь у цій
боротьбі державного капіталу з приватним.

Вона брала в цьому участь безпосередньо
й посередньо.

Приміром, (за Кропотова) збирали відо-
мості від іркутського й кяхтинського ку-
пецтва; Ланге, Міллер та інші, безпереч-
но, водилися з торговими людьми,
довідувалися про їхні думки і віддавали
їхні погляди, настрої. А крім того, гро-
мадськість висунула в 1750-1760-х рр. над-
звичайно яскраву особу, велико-устюзько-
го купця Бабкіна, що брав якнайпалкішу
участь у дискусіях, маючи підтримку від
своєї кляси й відбиваючи в тій чи тій мірі
її домагання.

З Бабкіна був завзятий опозиціонер: він
радий був пожертвувати особистим добро-
бутом, щоб дійти своєї мети й довести свою
правоту, в даному разі в боротьбі з зовніш-
ньою монополією. Він бував у Сибіру, доб-
ре знав російсько-китайську торговлю, був
розвинена людина, що до всього догля-
дається.

Р. 1755 купець Бабкін подав імп. Єлиза-
веті “пункты” про російсько-китайську тор-
говлю, але безрезультатно, тому р. 1759 він
їх подав імператриці вдруге.

Звертаючи увагу на невигоди від скар-
бових караванів (довгочасність обороту,
псування краму, зловживання тощо), Бабкін
пропонував скасувати скарбову караванну
торговлю, запровадить скарбову торговлю
на кордоні ясашним і митним хутром, тоб-
то проводив думку, що мала багато спільно-
го з Ланговим проектом 1730 р. Отже,
Бабкін по суті не був проти державної мо-
нополії, а тільки хотів надати їй зовсім
іншої форми, скасувати урядові каравани
й заклавши прикордонну скарбову конто-
ру, не забуваючи й про себе, а саме пропо-
нуючи себе на інспектора тієї контори.
Видимо, Бабкін намагався погодити інте-
реси приватної й державної торговлі, але
на ділі це була нездійсненна річ: одна з них
другій мусила дати дорогу. Пропонуючи
закласти скарбову прикордонну контору,
Бабкін очевидячки, хотів допомогти уря-
дові тільки в тому, щоб він мав змогу швид-
ко й безболісно ліквідувати ті маси подат-
кового й митного хутра, що надходили
щороку до скарбу. Але Бабкін міг знайти
для цього інший спосіб, запропонувавши
урядові повільно переходити, даючи певні
пільги, від натурального збирання ясаку й
мита до оплати грішми. Певна річ, для Си-
біру, де грошове господарство було мало
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розвинене, це було б важко, але, даючи
певні пільги, цей процес можна було при-
скорити. Але Бабкін, зрощений в обстави-
нах натурального господарства, звичайно,
не спромігся опанувати цю думку. Тим ча-
сом уже р. 1754 сам уряд ухвалив збирати
мито грішми й тільки частину крамом, але
збирати грішми ясак було ще важко.

Невідомо, як Сенат поставився р. 1759
до проектів Бабкіна, але Бабкін р. 1763
втретє подав їх, на цей раз уже імп. Кате-
рині ІІ. Бабкін широко ставив питання. Ще
р. 1762 його мало не покарали батогами й
не заслали в Сибір за “дерзость, что он
вступил в рассуждение о медной монете,
совсем для него неподлежащее дело”. На
цей раз, р. 1763-го, Сенат розглянув його
проєкти, але, на жаль Бабкінові, “признал
не только никакого уважения недостойным,
но и совсем негодным”.

Очевидячи, це все ж не збентежило Баб-
кіна, і він далі проповідував свої ідеї, поки,
кінець-кінцем, у січні 1766 р. його не
вислали на батьківщину, в Устюг Великий,
заборонивши, під загрозою кари, докуча-
ти цариці своїми проєктами.

Хоч Бабкінових проектів не визнали, але
одно вже те, що за них не раз говорили по
установах, що сам Бабкін раз-у-раз нага-
дував про них і, безперечно, розвивав свої
погляди усно серед громадянства – усе це
повинно було мати той позитивний на-
слідок, що, принаймні, викривались хиби
торговельної політики і намічались шляхи
до того, щоб їх виправити. І вперта про-
повідь Бабкінова про шкідливість моно-
польної скарбової торговлі, про
шкідливість заборони приватникам торгу-
вати різним крамом (наслідком чого щоро-
ку розвивалось пачкарство з Китаєм на 100-
200 тис. карб.), про надто малий обіг і
утратність державних караванів і для самої
держави (зменшення мита, збільшення пач-
карства, зловживань), і для народу (його
зубожіння) – і, навпаки, про величезні при-
бутки Кяхтинської митниці (в середині
1750-х рр. – близько 200 тис. карб., а
пізніше й більше) – усе це, кінець-кінцем,
не могло не впливати на погляди й переко-
нання проводирів тодішньої економічної
зовнішньої політики.

Цю позитивну сторону, безперечно мала
громадська критика торгової політики, яку
проводив великоустюзький купець Бабкін,
що й сам особисто потерпів за свої клясові

переконання від зверхньої кріпосницько-
дворянської кляси.

Перше звернення кляси не могло вже
повернути назад колеса історії. Вона сама
повільно переймалася торгово-промисло-
вими інтересами, вростала в торгово-про-
мислове оточення капіталу й почала хита-
тися між натурально-панщинним ладом і
вільним торгово-промисловим.

Ось чому р. 1762 видано маніфест про
скасування державної монополії з Китаєм
і організацію вільного каравану. Але ро-
сійсько-сибірське купецтво, як уже зазна-
чено вище, не відгукнулося на цей заклик,
не поїхало в Пекін, а тільки побільшало
торговлю в Кяхті.

А втім, видаючи маніфест 1762 р., уряд
не думав, що він остаточно ставить хрест
над монопольними караванами, і вважав це
тільки за тимчасовий захід. Так, очевидяч-
ки, думало й купецтво. Адже й раніш було
багато указів, щоб замість скарбової тор-
говлі закладати компанії, але скарбова тор-
говля й після них все ж існувала далі. Сам
Міллер два роки потім, р. 1764 питав, а
“коли” не буде послано до Китаю держав-
ний караван, то що робити далі. А Міллер,
безперечно, був у курсі справ. Крім того,
державну ревенну торговлю з Китаєм тоді
ще не скасували. Що уряд уважав маніфест
1762 р. лише за тимчасовий захід, дово-
дить, ще й те, що й наступними роками
уряд збирає довідки, як раніше йшла скар-
бова торговля з Китаєм. Так само й Бабкін
ще р. 1763, подаючи свої проекти про ска-
сування скарбових караванів, очевидячки,
думав, що маніфест 1762 р. – це тільки тим-
часовий захід і що інститут державних ка-
раванів ще існує.

Усе це переконує нас у тому, що мані-
фест 1762 р. про запровадження вільного
торгу замість державних караванів ні уряд,
ні громадянство не вважали за остаточне
відмовлення держави від монополії, а
тільки за перебіжний захід, зручний для
поточного моменту, але такий, що швидко
й легко можна скасувати.

Тільки невблаганний рух економічного
розвитку народнього господарства Росії
зробив з маніфесту 1762 р. дійсний і не-
вільний вирок над державною російсько-
китайською монополією.

Але минуло ще 20 років, поки це стало
дійсністю. Ще р. 1769-го, як ми бачили,
полковник Кропотов готувався організу-

Б.Г. Курц
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вати маленький скарбовий караван до Пе-
кіна, але з цього абсолютно нічого не вий-
шло, а р. 1782 безповоротно знищено ос-
танній уламок державної монополії Росії
з Китаєм, а саме скасовано ревенну моно-
полію.

Дійсно, це було надгробне ридання над
зовнішньою монополією, що її породила
природа вотчинного натурального госпо-
дарства в московській державі і примусив

1 Рукописний варіант роботи зберігається в Інституті рукопису Національної бібліо-
теки України ім. В. Вернадського (Курц Б. Г. Зовнішня торгова монополія Росії з Ки-
таєм у XVII–XVIIIст. – ІР НБУВ: ф. X, № 22885). Дата написання точно не встановле-
на – на першій сторінці рукопису у квадратних дужках вказано 30-ті рр. ХХ ст.

2 Б. Курц. “Состояние России в 1650-1655 гг. по донесению Родеси”. Москва. 1915 г.,
стр. 124 й інші.

3 Б. Курц. “Сочинение Кильбургера о русской торговле”. Киев. 1915 г., сс. 104, 106,
173, 178, 179, 477-480, 530 та інші.

4 Б. Курц. “Сочинение Кильбургера о русской торговле”, сс. 204, 551 та інші.
5 Б. Курц. “Як повстала державна караванна торговля Росії з Китаєм у XVII віці”.

Київ, 1919 р.
6 Б. Курц. “Государственная монополия в торговле России с Китаем в первой поло-

вине XVIII ст.” Киев, 1929 г., с. 75.
7 Б. Курц. “Русско-китайские сношения в XVI, XVII и XVIII столетиях”. Гос. Изд.

Украины. 1929 г., с. 70.
8 Б. Курц. “Колониальная политика России и Китая в XVII-XVIII вв.”. “Новый Вос-

ток“, № 19, Москва. 1927 р., с. 194.
9 Б. Курц. “Занепад російсько-китайської торговельної монополії в другій половині

XVIII ст.” Київ. 1930 р.

зникнути розвиток грошового господарства
при рівнобіжному зростанні торгово-про-
мислової кляси, що вбивалася в силу кош-
том кріпосницької дворянсько-поміщиць-
кої кляси.

Цим розв’язано ті суперечності, що вже
в XVII в., особливо ж у XVIII в., складали-
ся й зростали між державними й приват-
ними формами обміну та нагромадження
капіталу.

Зовнішня торгова монополія Росії з Китаєм  у ХVII–XVIII ст. (30-і рр. ХХ ст.).
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ВВЕДЕНІЕ

Было бы излишне говорить, какъ важно
для русскихъ знаніе нашего древняго, нынh
пробуждающагося сосhда Китая. Пробуж-
деніе его началось съ европейской школы,
устроенной европейскими миссіонерами,
съ путешествій китайцевъ заграницу и при-
вело къ конституціи. Въ императорскомъ
указh 14-го августа 1908 года, назначив-
шемъ на 1916 г. открытіе китайскаго пар-
ламента, читаемъ, что въ числh
мhропріятій, которыя должны быть выпол-
нены правительствомъ въ періодъ, предше-
ствующій открытію парламента, въ 1908 г.
и 1909 г. должны быть составлены учебни-
ки для изученія грамоты упрощеннымъ
способомъ и руководства для начального
обученія наукамъ, въ 1910 г. расширены и
увеличены въ приставствахъ, округахъ и
уhздахъ школы для изученія грамоты уп-
рощеннымъ способомъ, въ 1911 г. учреж-
дены въ селахъ и торговыхъ слободахъ
школы для изученія грамоты, въ 1912 г. рас-
ширены и увеличены школы, въ 1914 г. уве-
личено число грамотныхъ до 1% всего на-
селенія имперіи, въ 1915 – число
грамотныхъ должно быть доведено до 2%,
а въ 1916 г. до 5% населенія, т. е. до 20 мил-
ліоновъ человhкъ. Ни одна конституція
міра не ставилась въ прямую связь съ на-
роднымъ образованіемъ и въ этомъ отно-
шеніи китайское правительство показало,
что оно смотритъ на вещи практически и
разумно.

Намъ поучительно узнать, какими сред-
ствами Китай достигнетъ этого заданія.
Китайскія газеты даютъ обширный матері-
алъ для исторіи школьной реформы и я по-
стараюсь послhдовательно сообщать этотъ
матеріалъ не только интересный для насъ,
но и необходимый для всякаго будущаго ис-
торика китайскаго просвhщенія, предпос-

лавъ ему краткія свhдhнія о старой и но-
вой школh въ Китаh.

I
Надъ китайской школой тысячи лhть

виталъ, да витаетъ еще и теперь духъ госу-
дарственной философіи Конфуція, сохра-
няемый въ пекинской академіи конфуціан-
ства, въ “Лhсh кистей”, – Хань-линь-юань.
Китайскій мальчикъ, семи или восьми лhтъ
отъ роду, считается готовымъ для ученья.
Родители смотрятъ въ календарь и выби-
раютъ счастливый день вести его въ шко-
лу. Одhтый въ праздничное платье, въ ко-
нической шляпh съ красною кистью, съ
видомъ сановника, идетъ онъ въ дере-
венскую школу, радостный, что звhзды по-
сылаютъ ему свое счастливое вліяніе, а то-
варищи предсказываютъ, что онъ будетъ со
временемъ академикомъ. Входя въ школь-
ную комнату, онъ кладетъ земной поклонъ
образу великаго мудреца, источника муд-
рости, Кунъфу-цзы, котораго нельзя уми-
лостивить и который смотритъ благосклон-
нымъ окомъ на дhтей, но не вмhшивается
въ ихъ школьную судьбу. Второй земной по-
клонъ кладетъ онъ учителю, который дол-
женъ напитать его земною мудростью.
Нигдh въ мірh учитель не пользуется та-
кимъ уваженіемъ, какъ въ Китаh. Самое
слово “учитель”, написанное на табличкh
съ іероглифами неба, земли, государя и
родителей, какъ одинъ изъ пяти предметовъ
почитанія, удостаивается торжественнаго
богослуженія. Глядя на мою визитную кар-
точку, въ которой на первомъ мhстh сто-
итъ слово “учитель” (Ши-ло-мэ), китайцы
съ уваженіемъ относились ко мнh, не зная,
что моей карточкой я былъ обязанъ любез-
ности тонко образованнаго шанхайскаго
даотая Цая, который составлялъ ее, при-
нявъ во вниманіе мое писательство.

Для того, чтобы понять, какъ трудно
дается китайскому ребенку ученье, надо
вспомнить, что китайцы пишутъ идеогра-
фами или іероглифами, гд’h каждая мысль
выражается особымъ знакомъ или сочета-
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ніемъ знаковъ. Нашъ ребенокъ, выучивъ на
кубикахъ 33 буквы, начинаетъ складывать
слова и читаетъ азбуку почти безъ усилій.
Передъ китайскимъ ребенкомъ стоятъ
2.000 знаковъ, безъ которыхъ чтеніе книгъ
невозможно, невозможно даже чтеніе
вывhсокъ. Самъ онъ безъ учителя не мо-
жетъ узнать, что означаютъ эти знаки. Ки-
тайца грамотнаго самоучкой быть не мо-
жетъ. Оттого учитель и является у нихъ
предметомъ религіознаго почитанія. Онъ
открываеть имъ тайны книжнаго поученія,
эзотерическій міръ, недоступный просто-
му смертному.

Въ школh каждый ученикъ, закрывъ
уши руками, учить наизустъ въ теченіе че-
тырехъ-пяти лhть четыре священныхъ кни-
ги и большую часть пяти классиковъ, не
понимая ихъ содержанія, и учится писать
іероглифы. Эта варварская система обуче-
нія предохраняетъ ученика отъ ранняго
развития и, можетъ быть, накладываеть на
китайца особую сдержанность и сухость
мысли. Каждый читаетъ и пишетъ
отдhльно и каждый получаетъ удары ли-
нейкой и ставится на колhни на твердый
кирпичный полъ за плохіе успhхи. Систе-
ма ученья основана на устрашеніи, какъ на
устрашеніи основана и правительственная
система Китая.

Когда священныя книги выучены наи-
зустъ, начинается переводъ и объясненіе ихъ
на разговорномъ языкh. Объясненія эти
тощи и схоластичны, но долго дремавшій,
сдавленный пеленками зубренія непонят-
ныхъ фразъ умъ начинаетъ быстро разви-
ваться. Теперь ученье кажется легкимъ и ин-
тереснымъ. Бhдная схема древняго языка
даетъ обширное поле для фантазіи. Подъ
формулу древней фразы можно подставлять
если не любыя числа, то много близкихъ чи-
селъ: на сколько разговорный языкъ точенъ,
полонъ и богатъ, на столько древній пись-
менный схематиченъ и сухъ. Потому-то ки-
тайскія комментаріи на священныя книги
поражаютъ своею фантастичностью, напо-
миная толкованія нашихъ старообрядцевъ
на священное писаніе.

За объясненіемъ прочитаннаго, что мы
назвали бы чтеніемъ, слhдуетъ сочиненіе
фразъ, изученіе твердо осhвшей,
окаменhвшей стилистики, древней гармо-
ніи мысли. Первый шагъ въ сочиненіи –
соединеніе двойныхъ іероглифовъ. Второй
шагъ – удвоеніе этихъ двучленовъ и парал-

лельныя сочетанія, которыми проникнута
вся китайская литература и которыя сбли-
жаютъ ее съ Псалтырью. Учитель пишетъ:
“вhтеръ дуетъ”, ученикъ прибавляетъ
“дождь идетъ”, учитель пишетъ: “рhки
длинны”, ученикъ прибавляетъ: “моря глу-
боки”, или “горы высоки”.

Послh “мертвыхъ” и “живыхъ” знаковъ,
т. е. подлежащихъ и сказуемыхъ, учитель при-
водитъ ученика къ предложеніямъ, осложнен-
нымъ дополненіями и опредhленіями. Учи-
тель пишетъ: “Милость государя широка,
какъ небо и земля”, ученикъ прибавляетъ:
“расположеніе владыки глубоко, какъ озе-
ро и море”. Эти антифоны должны быть со-
ставлены такъ, чтобы не только существи-
тельныя, глаголы, нарhчія и связки
соотвhтствовали другь другу совершенно
точно въ обоихъ предложеніяхь, но чтобы
тоны словъ соотвhтствовали другъ другу съ
музыкальною точностью.

Когда ученикъ достаточно наметался на
параллеляхъ, такъ что достигъ инстинктив-
ной симметріи въ мысляхъ, онъ переходить
къ “шо-т**”, простымъ фразамъ и “лунъ”,
формальнымъ разсужденіямь, къ хріямь и
къ эпистолярной прозh. Наконецъ, онъ
доходитъ до “вэнъ-чжана”, цhли всего уче-
нія, къ краснорhчію, къ умhнію литератур-
но писать о всякомъ предметh, не зная его
сущности. Древній курсъ отъ грамматики
до риторики составлялъ trivium и
quadrivium Китая. Оттого такъ быстро и
разцвhли въ Китаh газеты, что каждый
китаецъ учится писать обо всемъ и не о
чемъ. Тысячи лhть онъ занимался формой,
лишенной современнаго, реальнаго содер-
жанія. Новая школа должна дать содержа-
ніе этой форме.

II
Если въ прежнія времена, съ нашей, со-

временной точки зрhнія, Китай не имhлъ
никакой опредhленной системы образова-
нія, то можно было однако различить двh
главныхъ ступени обученія: начальное и
среднее.

Начальное обученіе давалось дhтямъ въ
семьяхъ частными учителями, совершен-
но тождественными съ нашими “мастера-
ми”, или учителями въ начальныхъ шко-
лахъ. Въ этихъ школахъ рhдко было болhе
20 учениковъ. Родителей никто не побуж-
далъ посылать дhтей въ школы. Женскихъ
школъ не было и дhвочки рhдко обучались

Реформа народного просвещения в Китае
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грамотh. Учителя не получали жалованья
отъ казны, имъ платили небольшое вознаг-
ражденіе родители учениковъ и давали при-
пасы. Для учительства не требовалось ни-
какого диплома и не было никакихъ
программъ или рекомендованныхъ учебни-
ковъ. Но, по преданію, было нhсколько
обязательныхъ школьныхъ книгъ, какъ у
насъ букварь и Псалтырь, и нhкоторая обя-
зательная программа преподаванія.

Ученикъ, какъ я сказалъ выше, начиналъ
съ зубренія наизусть классиковъ и училъ
ихъ въ теченіе 4 или 5 лhтъ. Все это время
значеніе іероглифовъ не объяснялось. Пре-
подаваніе велось не съ цhлымъ классомъ,
а съ каждымъ ученикомъ отдhльно. Игры
и гимнастика были неизвhстны и счита-
лись вредной потерей времени. По окон-
чаніи четырехъ или пятилhтняго зубренія
давалось объяснение или переводъ книж-
наго стиля на разговорный языкъ. Это позднее
сообщеніе смысла комбинаций іерогли-
фовъ и объясняетъ, почему такъ много ки-
тайцевъ умhютъ читать іероглифы, но не
понимаютъ ихъ, и въ сущности безграмот-
ны. Мнhніе европейцевъ, будто всh китай-
цы грамотны, основано на недоразумhніи.
Правда, каждый почти умhеть написать
нhсколько знаковъ, но это не значитъ, что
онъ можетъ выразить на письмh каждую
мысль. Лавочникъ можетъ написать счетъ,
но не болhє. Мальчикъ, пробывшій
нhсколько лhтъ въ школh, необыкновен-
но точно произнесетъ всh іероглифы въ
обыкновенной книгh, но не пойметъ изъ
нея ни одной фразы. Грамотныхъ больше
въ городахъ, чhмъ въ деревняхъ, и по на-
блюдению знатока Китая, Мартина, вь 1877
году число грамотныхъ мужчинъ составля-
ло 1/

20
 всего мужского населенія, а жен-

щинъ – 1/
10.000

. Но я думаю, что эти числа
преувеличены и указъ о конституціи
противорhчить мнhнію Мартина. Если
ученикъ желалъ продолжать ученье, его
обучали писанію писемъ и легкихъ сочи-
неній. Сочиненія эти не требовали большо-
го развитія, такъ какъ состояли изъ клас-
сическихъ, литературныхъ намековъ и
текстовъ.

Эта древняя система обученія требова-
ла большой потери времени и не имhла
никакого образовательнаго значенія. Па-
мять и подражательность развивались
чрезвычайно, но умъ не наполнялся
цhнными знаніями, не воспитывался въ

точности и вhрности и лишался всякой са-
мобытности.

Среднее образованіе отличалось отъ
низшаго преподаваніемъ краткаго курса
китайской литературы и китайской исто-
ріи, главнымъ образомъ древнhйшаго вре-
мени, и писаніемь сочиненій на заданную
тему и стиховъ.

Пройдя низшую и среднюю школу, и
выдержавъ предварительное испытаніе у
пристава, юноша могъ держать государ-
ственный экзаменъ. Государственный экза-
менъ былъ трехъ степеней.

Первый экзаменъ производился въ гу-
бернскомъ городh и выдержавшій его юно-
ша получалъ званіе студента: “сю-цай” –
“распускающійся талантъ”.

Второй экзаменъ производился въ обла-
стномъ городh, выдержавшій его получалъ
степень “зюй-женъ” “произведенный
человhкъ”, провинціальный магистръ.

Третій экзаменъ производился въ
Пекинh. Выдержавшій его получалъ сте-
пень “цзинь-ши”, “готовый на службу”, или
докторъ.

Большее число окончившихъ школы
держало каждый изъ этихъ экзаменовъ, но
незначительный процентъ выдерживалъ
ихъ и получалъ искомую степень. Изъ
12.000–20.000 экзаменовавшихся въ обла-
стномъ городh на вторую ученую степень
выдерживало не болhе 100–110. Изъ 6.000
экзаменовавшихся на степень доктора въ
Пекинh выдерживало около 320 или не-
много болhе 5 процентовъ. Для того, что-
бы подвергнуться высшему испытанію,
нужно было имhть свидhтельство объ
успhшномъ выдержаніи низшаго. Но бы-
вали и исключенія. Несколько низшихъ
степеней можно было купить за деньги.
Экзамены на вторую и третью степень про-
исходили разъ въ три года. Но по особой
милости и высочайшему манифесту они
назначались и чаще.

Темы на экзаменахъ состояли въ сочи-
неніи стихотвореній или разсужденій
“вэнь-чжанъ”, на тексты изъ классиковъ.
Каждый экзаменъ продолжался нhсколько
засhданій или дней: три дня на степень
кандидата и магистра, одинъ день на сте-
пень доктора.

Экзамены эти продолжались отъ 15 до
20 дней. Магистры и доктора обыкновен-
но принимались на государственную служ-
бу. Но ученая степень сама по себh не да-
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вала права на должность или на назначе-
ніе, а давала только преимущество предъ
другими кандидатами.

Большая часть областныхъ городовъ
Китая имhютъ своихъ инспекторовъ народ-
наго просвhщенія, называемыхъ сіо-ши
или дзяо-гуанъ. Областные экзаменаторы
по большей части назначаются изъ людей
высшаго литературнаго образованія и при-
сылаются на 3 года изъ Пекина. Ихъ назы-
ваютъ сіо-дженъ или на разговорномъ
языкh сго-тай, англичане называютъ ихъ
областными литературными канцлерами.
Каждая область имhетъ одного областно-
го экзаменатора, который обыкновенно
живетъ въ ея главномъ городh.

III
Духовнымъ и просвhтительнымъ цент-

ромъ Китая служитъ до сихъ поръ Ханъ-
линъ-юанъ, Конфуціанская академія, пре-
емница тhхъ съhздовъ академиковъ
бо-ши, которые устраивали еще импера-
торы Ханьской династіи для редактирова-
нія классическихъ книгъ въ 51 г. до Р. Хр.
и въ 79 г. по Р. Хр. Названіе Ханъ-линъ,
“лhсъ кистей”, произошло оттого, что въ
VII вhкh нашей эры нынhшняя академія
представляла изъ себя коллегію перепис-
чиковъ книгъ. Императоръ Тай-цзунъ
(627–650), Танской династіи, страстный
поклонникъ Конфуція, говорившій, что
“Конфуцій для китайцевъ то же, что вода
для рыбы”, намhреваясь собрать библіо-
теку, которая превзошла бы обширностью
и великолhпіемъ всh, дотолh* существо-
вавшія, собралъ со всего Китая лучшихъ
писцовъ и извhстныхъ ученыхъ. Одинъ
изъ его преемниковъ прибавилъ къ колле-
гіямъ переписчиковъ и ученыхъ еще кол-
легію историковъ и все три коллегіи по-
лучили названіе “Хань-линь-юань”.
Впослhдствіи изобрhтеніе книгопечата-
нія освободило академиковъ отъ обязан-
ностей переписчиковъ и они стали посвя-
щать свое время исключительно
государственно-литературной и научной
работh. Въ сводh законовъ нынhшней
Дай-цинской династіи “Да-цинъ хуй-дянь”
находимъ слhдующій уставъ Хань-линъ-
юаня: 1) въ приказh должно быть два
предсhдателя, чжанъ-юань-сіо-ши: одинъ
маньчжуръ, другой китаецъ, въ званіи то-
варищей министра. Они должны
завhдывать составленіемъ исторіи ди-

настій, грамотъ, книгъ, императорскихъ
указовъ и вообще дhлами словесности. 2)
Товарищи предсhдателей, ши-ду сіо-ши,
должны быть двухъ разрядовъ: чтецы и
толкователи при его величествh
императорh. Въ каждомъ разрядh долж-
но быть три маньчжура и три китайца. 3)
Кромh того дhйствительные члены состо-
ятъ изъ трехъ разрядовъ, сіо-чжуань,
бянъ-сю и цзянъ-тао, число коихъ не ог-
раничено. Имъ, вмhстh съ товарищами
предсhдателя, поручается составлять кни-
ги и ежедневно, въ установленное время,
присутствовать при занятіяхъ государя
изученіемъ классиковъ. По истеченіи
трехъ лhтъ они подлежать испытанію въ
сочиненіи стихотвореній, при чемъ импе-
раторъ лично опредhляеть степень ихъ
успhховъ, послh чего они удостаиваются
высочайшей аудіенціи; получившіе пер-
выя три степени принимаются
дhйствительными членами, а всh осталь-
ные, получившіе четвертую степень,
опредhляются на гражданскую службу
или остаются учиться еще на три года и
держать испытаніе со слhдующимъ клас-
сомъ. 5) Въ приказе должно быть два ар-
хиваріуса, дянъ-бу, одинъ маньчжуръ, дру-
гой китаецъ. Они должны отправлять и
получать бумаги. 6) Должно быть два биб-
ліотекаря, одинъ маньчжуръ, другой – ки-
таецъ. Они должны хранить книги и ру-
кописи. 7) Должно быть четыре
справщика, цзянъ-тао, два маньчжура и
два китайца. Они должны заниматься
провhркой и исправленіемъ исторій, док-
ладныхъ записокъ и другихъ литератур-
ныхъ произведеній. 8) Должно быть 44
писца, гунь-му, 40 маньчжуръ и 4 знамен-
ныхъ китайца. Они должны переписывать
переводы. 9) Толковники за столомъ клас-
сиковъ императора, цзянь-сіо-ши, должны
быть числомъ 16 – 8 маньчжуръ и 8 ки-
тайцевъ. Маньчжуры должны быть чинов-
ники третьяго класса и выше. Китайцы
должны быть также третьяго класса и
выше и назначены изъ числа академиковъ.
Они назначаются императоромъ по пред-
ставленію академіи. Классическія празд-
нества совершаются дважды въ годъ, во
вторую и восьмую луну; въ это время
одинъ маньчжуръ и одинъ китаецъ долж-
ны объяснять книгу лhтописей, а одинъ
маньчжуръ и одинъ китаецъ должны
объяснять другихъ классиковъ. Они из-

Реформа народного просвещения в Китае



Східний світ №2  2003 153

бираются по списку, составленному ака-
деміей. Содержаніе и духъ отрывковъ, со-
ставляющихъ предметъ разсужденій, дол-
жны быть, во всякомъ случаh ,
установлены по совhщанію съ
предсhдателями академіи и повергнуты
для одобренія предъ императоромъ. Ког-
да императоръ посhщаеть “Дворецъ ли-
тературной славы”, эти толковники,
вмhстh съ другими чинами, совершаютъ
земные поклоны у лhстницы, послh чего
ихъ входъ и выходъ должны совершаться
согласно порядку, предписанному уложе-
ніемь о церемоніяхь. Когда они окончатъ
толкованіе, они должны почтительно выс-
лушать рhчь императора. 10) Дневаль-
ныхъ толковниковъ должно быть 28 мань-
чжуръ и 12 китайцевъ. Они должны быть
выше чина цзят-тао и ниже председате-
ля и исполнять эту обязанность, не отка-
зываясь отъ первоначальной должности.
11) Молитвы и жертвенныя обращенія
должны составляться Академіей и подно-
ситься для одобренія императору. Они со-
вершаются въ слhдующихъ случаяхъ: во
время жертвоприношенія алтарю неба, въ
храмh предковъ, на императорскихъ клад-
бищахъ, на алтарh земледhлія, при жерт-
воприношеніяхь духамъ горъ, морей,
озеръ и древнему мудрецу Конфуцію.
12) Академія должна почтительно изго-
товлять почетные титулы вдовствующей
императрицы; она должна также состав-
лять грамоты на званіе главныхъ налож-
ницъ покойнаго императора; жалованныя
грамоты новымъ императрицамъ и глав-
нымъ наложницамъ новыхъ императо-
ровъ; дворянскія грамоты князьямъ, гер-
цогамъ, генераламъ и вассальнымъ
государямъ, а также надписи на государ-
ственныхъ печатяхъ, причемъ всh эти
предметы должны быть повергнуты пред-
варительно на утвержденіе императора.
13) Члены Хань-линя должны почтитель-
но предлагать посмертные титулы усоп-
шимъ императорамъ вмhстh съ надгроб-
ными надписями и жертвенными
обращеніями къ тhмъ, кто удостоєнь по-
смертнаго титула, повергая ихъ предвари-
тельно на одобреніе императора. 14)
Предсhдатели Хань-линя должны по обя-
занности быть товарищами предсhдателя
приказа современной исторіи Го-ши-гу-
ань, въ которомъ члены Хань-линя низ-
шихъ степеней должны состоять состави-

телями и сочинителями, почтительно за-
писывая священныя распоряженія импе-
ратора. 15) Члены Хань-линя должны при-
сутствовать на высочайшихъ пріемахь.
16) Члены Хань-линя должны состоять
при императорh во время пребыванія его
въ Юань-минь-юанh (Лhтнемъ дворцh).
17) Члены, по рекомендаціи предсhдателя,
должны сопутствовать императору въ его
путешествіяхь. 18) Когда императоръ по-
сылаетъ посла принести жертву Конфу-
цію, нhсколько старшихъ членовъ акаде-
міи должны сдhлать приношенія 12
главнымъ ученикамъ мудреца. 19) Хань-
линь, вмhстh съ приказомъ церемоній
должны списывать и объявлять во всеоб-
щее свhдhніе лучшіе образцы сочиненій,
представленныхъ на областныхъ и столич-
ныхъ испытаніяхъ. 20) Представленія чле-
новъ къ производству должны быть
сдhланы по извhстной форме, а когда бу-
дуть назначены испытанія для выбора им-
ператорскихъ цензоровъ, то бянъ-сю и
цзянъ-тао (справщики 3-ей степени), по
рекомендаціи, должны допускаться въ
кандидаты къ нимъ. 21) Для допущенія ис-
пытательныхъ членовъ учреждаются осо-
бые экзамены. 22) Члены, находящіеся на
испытаніи, послh трехъ лhтъ научной
подготовки, допускаются къ экзаменамъ
на званіе академика или на другія прави-
тельственныя должности. 23) Отъ време-
ни до времени въ присутствіи императора
производятся испытанія дhйствительныхъ
членовъ академіи, дабы предупредить ихъ
отъ впаденія въ праздность. 24) Члены,
служащіе наставниками принятыхъ на ис-
пытаніи, производятся въ слhдующіе
чины по особымъ правиламъ.

Таковъ древній уставъ академій, кото-
рый нынhшняя династія измhнила только
въ томъ отношеніи, что внесла въ него
двойственность чиновъ, маньчжуръ и ки-
тайцевъ. Попасть въ академики –завhтная
мечта каждаго китайца. Званіе это пользу-
ется великимъ уваженіемъ въ Срединной
имперіи.

Такіе незначительные въ гражданской
іерархіи чины академіи, какъ сю-чжуанъ,
чиновники 6-го класса перваго разряда, и
бянъ-сю – чиновники 7-го класса перваго
разряда, назначаются управляющими учеб-
ною частью цhлой области и въ этомъ зва-
ніи сносятся съ генералъ-губернаторами и
губернаторами какъ съ равными.

С.Н. Сыромятников
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За свое многовhковое существованіе,
китайская академія сдhлала немало. Къ
сожалhнію, ея обширная и древняя библіо-
тека была сожжена въ 1900 году боксера-
ми, которые такимъ путемъ хотhли под-
жечь находящуюся рядомъ съ ней
англійскую дипломатическую миссію. Но
академическія изданія извhстны во
множествh. Кромh исторій династій, ака-
демики составили топографическія и ис-
торическія описанія областей, губерній,
уhздовъ и даже городовъ и большихъ селъ.
Исторія Чжилійской провинціи была дове-
дена до семидесятыхъ годовъ прошлаго
вhка. Они издали описаніе библіотеки мин-
ской династіи въ 22.937 томахъ, въ царство-
ваніе Канъ-си, въ концh XVII вhка, изда-
ли такое описаніе въ 6000 томахъ, а въ
царствованіе Цянь-луна издали къ нему до-
полненіе подъ заглавіемъ: “Каталоги, въ че-
тырехъ отдhлахъ, императорской бібліоте-
ки”. Кромh того они составили огромныя
энциклопедіи по философіи и праву.

Чтобы представить собh ясно, что та-
кое былъ китайскій академикъ недавняго
прошлаго, надо спросить себя, что онъ
зналъ. Въ исторіи онъ зналъ наизустъ
лhтописи династій за десятки столhтій,
но онъ никогда не слыхалъ объ
Александрh Македонскомъ, Цезарh и
можетъ быть даже о Наполеонh .  О
Наполеонh III онъ могь слышать кое-что,
но довольно поверхностно, такъ какъ но-
вая исторія мало интересовала академи-
ковъ. Въ географіи онъ доходилъ только
до великой стhны. За ней для него начи-
нался киммерійскій мракъ. Онъ ничего не
зналъ о Колумбh и о Новомъ Свhтh,
очень мало объ Англіи, Франціи и Россіи.
Въ астрономіи онъ твердо вhриль, что
земля есть центръ міра, а Китай – среди-
на земли. Онъ не имhлъ никакого понятія
о широтh и долготh, а шарообразность
земли упорно отрицалъ, ибо древніе го-
ворили: “небо кругло, а земля прямоуголь-
на” .  Звhзды, по его мнhнію, суть
свhтящіеся іероглифы книги судебъ, а зат-
менія посылаются возвhщать народныя
бhдствія. По зоологіи онъ зналъ, что
тигръ, бросившись въ море, превращает-
ся въ акулу, а воробьи – въ устрицъ. О
послhднемъ сказано и въ священныхъ
книгахъ. Ариfметика не заслуживала его
вниманія, ибо она прилична торговцамъ,
то же механика – ибо она дhло ремеслен-

никовъ. Въ физикh онъ былъ сторонни-
комъ двухъ силъ, создавшихъ міръ, и пяти
стихій, создавшихъ всh формы матеріи.
Но физическія явленія не привлекали его
любознательности. Для него человhкъ
былъ высшимъ существомъ на землh и
только произведеніями высшаго типа че-
ловечества, т. е. китайцевъ, онъ и интере-
совался.

Этотъ краткій очеркъ Хань-линь-юаня,
властителя думъ китайскаго народа,
объясняетъ всh особенности китайскаго
просвhщенія, въ главныхъ чертахъ своихъ
близкаго нашему допетровскому, съ тою
разницею, что наше было церковнымъ, а
китайское государственным въ формулh:
“Бога бойтесь, Царя чтите”, китайцы ос-
тавляли только вторую часть, говоря съ аг-
ностическимъ спокойствіемъ, что если
такъ трудно знать что-либо опредhленное
о землh, то сколь труднhе знать что-либо
о небh.

IV
Въ Китаh должна была, съ начала шес-

тидесятыхъ годовъ прошлаго вhка, совер-
шиться значительная умственная эволюція,
дабы примирить духъ Конфуція съ духомъ
времени запада. Если европейскія науки и
культура вначалh вызывали презритель-
ную улыбку у китайцевъ, то послh побhды
японцевъ надъ Китаемъ и послh захватовъ
англичанами, нhмцами, русскими и фран-
цузами частей китайской земли, въ Китаh
появились радикалы-западники, отрицав-
шіе за всhмъ духовнымъ наслhдіемъ ки-
тайскаго прошлаго право на существова-
ніе. Китайцы на югh начинали писать и
говорить по-англійски, переходить въ инд-
ійское подданство въ Калькуттh , и
Гонконгh, и считать себя европейцами. Ре-
волюціонныя общества вели противу-мань-
чжурскую пропаганду и требовали учреж-
денія республики. Покойный императоръ
Гуанъ-сюй съ своимъ помощникомъ, ре-
форматоромъ Канъ Ю-веемъ, издалъ въ
1902 г. много поспhшных реформаціон-
ныхъ указовъ, которые не исполнялись.
Императоръ лишенъ былъ власти и партія
конституціоналистовъ разогнана и истреб-
лена вдовствующей императрицей. Прими-
рить прошлое съ будущимъ, историческіе
завhты востока съ требованіями
просвhщеннаго запада, взялся Чжанъ Чжи-
дунъ, тогда вице-король Ху-наня и Ху-бэя,
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нынh великій канцлеръ имперіи, въ своей
знаменитой въ Китаh “Цюань-сіо-пянь”  –
“Книгh, увhщевающей учиться”.

Чжанъ Чжи-дунъ – образованный по-
европейски китайскій націоналистъ. Онъ
говоритъ немного по-англійски, знаетъ
цhну западной культурhи выдhляется сре-
да высшихъ китайскихъ сановниковъ сво-
имъ презрhніемь къ деньгамъ. Книга его,
появившаяся на китайскомъ языкh еще въ
1898 году, была рекомендована покойнымъ
императоромъ для распространенія среди
чиновниковъ и народа и, несомнhнно, по-
вліяла на вдовствующую богдыханшу въ ея
рhшимости прекратить дhятельность кон-
ституціонной партіи Канъ Ю-вея, за сочув-
ствіе которому она лишила императора вла-
сти. До 1900 г. “Книга, увhщевающая
учиться” разошлась уже въ милліонh эк-
земпляровъ. Я цитирую ее по переводу
американскаго миссіонера Самуэля Уудб-
риджа. “Въ старыя времена, говоритъ
Чжанъ Чжи-дунъ, Чжоу-гунъ-ванъ поста-
вилъ себh цhлью увhщевать народъ быть
старательнымъ и предостерегать войска,
чтобы какое-нибудь бhдствіе не постигло
внезапно его соотечественниковъ. Благода-
ря этому удhльное княжество Чжоу
сдhлалось сильнымъ, и сосhднія земли Ци,
Цинь, Чинъ и Сунь были напуганы и по-
давлены. Старая пословица говоритъ:
“Если человhкъ не пойметъ, въ чемъ со-
стоитъ его неудача, навhрно за нею
послhдуетъ для него позоръ, но если толь-
ко онъ побhдитъ затрудненіе, счастье
послhдуеть за нимъ”.

“Ни въ одинъ періодъ китайской исто-
ріи не было такой опасности, какъ теперь.
Это – время перемhнъ, и его величество
императоръ Китая встрhтилъ обстоятель-
ства нhкоторымъ измhненіемь системы
гражданскихъ и военныхъ экзаменовъ и
открытіемъ школъ. Новые планы развитія
благосостоянія страны выработаны китай-
скими народолюбцами, но они отличают-
ся другъ отъ друга и качественно, и коли-
чественно. Нhкоторые утверждаютъ, что
новая образованность спасетъ насъ; дру-
гіе возражаютъ, что принятіе ея упразд-
нитъ старыя ученія и что мы должны
крhпко держаться за наслhдіе нашихъ
мудрецовъ. Кто можетъ сказать, гдh исти-
на? Консерваторы отказались, очевидно,
отъ своей пищи по неспособности прогло-
тить ее, а либералы подобны стаду овецъ,

которое пришло на перекрестокъ и не зна-
етъ, по какой дорогh идти. Первые не по-
нимаютъ, что такое международное обще-
ніе, послhдніе не знають, что главное въ
китайскихъ дhлахъ. Консерваторы не
умhютъ видhть полезности современ-
ныхъ военныхъ пріемовь и выгоды удач-
ныхъ перемhнъ, между тhмъ, какъ про-
грессисты, ревностные безъ знанія,
смотрятъ съ презрhніемь на наше широ-
ко распространенное ученіе Конфуція.
Такимъ образомъ, приверженцы прежня-
го строя искренно презираютъ тhхь, кто
предлагаетъ какое-либо новшество, а тh,
въ свою очередь, ненавидятъ консервато-
ровъ со всhмъ пыломъ своихъ либераль-
ныхъ убhжденій. Изъ этого выходить, что
тh, кто на самомъ дhлh хотятъ учиться,
находятся въ сомнhніи, какой путь из-
брать, а между тhмъ, ошибки вкрадыва-
ются къ намъ, непріятель захватываетъ
наши берега, а потому и нhтъ у насъ
средствъ защиты и мира”.

“Настоящее положеніе вещей обязано
своимъ происхожденіемъ не чужимъ наро-
дамъ, а самому Китаю. Всегда было исти-
ной, что число нашихъ способныхъ людей
было пропорціонально добрымъ каче-
ствамъ правительства, а нравственность
измhряется поведеніемъ школъ. Имhя въ
виду много условій и надеясь освободить
нашу страну изъ ея настоящаго затрудни-
тельнаго положенія, мы, вице-король Лянь-
ху, изготовили это сочиненіе особливо для
китайцевъ, нами управляемыхъ, и вообще
для всhхъ нашихъ соотечественниковъ въ
другихъ областяхъ”.

Чтобы спасти Китай отъ революціи, по
мнhнію Чжанъ Чжи-дуна, надо три вещи:
1) поддержаніе царствующей династіи,
2) сохраненіе святой вhры и 3) покрови-
тельство китайской народности. “Эти три
условія неотдhлимы одно отъ другого: для
того, чтобы поддержать китайскую народ-
ность, надо сначала охранить вhру, а что-
бы охранить вhру, надо поддержать дина-
стію. Но если спросятъ, какъ можемъ мы
поддержать народность, мы отвhтимъ –
знаніемъ. Знаніе есть сила, а вера распрос-
траняется силой, а сила заключается въ
войскахъ. Поэтому въ странахъ, лишен-
ныхъ престижа и силы, народная вhра не
исповhдуется, а въ царствахъ, не благоден-
ствующихъ, основная народность не ува-
жается ея болhе счастливыми сосhдями”.

С.Н. Сыромятников
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Достигнуть же спасенія Китая можно толь-
ко нравственнымъ объединеніемъ народа
и чиновниковъ.

Нhкоторые китайцы говорятъ, что зло
исходить отъ династіи. Авторъ возражаетъ
противъ этого и перечисляетъ все то хоро-
шее, что маньчжурская династія сдhлала
для Китая. “Хотя Китай, говорить онъ, не
столь богатъ и силенъ, какъ западъ, но на-
родъ его, богатый и бедный, высокій и
низкій, весь наслаждается совершенной
свободой и счастливою жизнію. Но не то
съ населениемъ западныхъ странъ. Хотя
ихъ правительства и сильны, но низшіе
классы народа жалки, несчастны и
злонамhренно обнищаются. Ихъ свобода
ограничена и для нихъ нhтъ правосудія.
Они возмущаются при всякомъ удобномъ
случаh, и не проходитъ года безъ того, что-
бы не сообщили объ убійствh какого-ни-
будь короля или министра. Эти правитель-
ства, конечно, не могутъ быть сравниваемы
съ нашимъ Китаемъ”. Но нhсколько даль-
ше вице-король сь грустью отмhчаеть, что
западные народы любятъ своихъ государей
болhе, чhмь китайцы, несмотря на то, что
китайцы исповhдують правило, что госу-
дарь есть глава подданнаго, отецъ есть гла-
ва сына, а мужъ есть глава жены.

Начало народности завhщано Китаю
древними мудрецами. Цзо-чжуань (“Раз-
сказъ Цзо”, развитіе лhтописей Конфуція)
говоритъ: “Если кто не моей народности,
сердце его по существу отлично отъ мое-
го. Боги не принимаютъ приношеній чужой
народности и народъ не приноситъ жерт-
вы душамъ иностранцевъ”. Сообщивъ, что
европейцы раздhляютъ человечество на
пять расъ, авторъ говоритъ, что народы
Европы молоды и были всегда окружены
воинственными сосhдями, а потому и раз-
виваются такъ сильно. “Изъ всhхъ странъ
одинъ Китай за послhднія пятьдесятъ лhтъ
показалъ себя неисправимо глупымъ и не-
пробуднымъ. Многіе изъ чиновниковъ и на-
рода горды и нерадивы. Они самодоволь-
но вhрять, что старый строй достаточенъ
для этого опаснаго времени, и, въ концh
концовъ, становятся легкой добычей чуже-
земцевъ.

“Но въ Китаh нhть недостатка въ лю-
дяхъ, которые начали подыматься на осво-
божденіе родины. Какъ не похожи эти пат-
ріоты на тhхь слhпыхь, которые, не
понимая блага родины, увhряють, что

раздhль Китая иностранцами не отзовется
на ихъ богатствh и положеніи. Такимъ об-
разомъ, они пользуются критическимъ
положеніемь страны, дабы набить себh
карманы, войти въ долю съ иностранцами,
когда наступить крахъ, и самимъ
сдhлаться “западными купцами” или при-
нять иностранное подданство. Эти отвра-
тительные люди заходятъ такъ далеко, что
утверждаютъ развратнымъ образомъ, буд-
то Китай не способенъ къ дhйствію и буд-
то святая вhра безплодна. Они желаютъ
бросить своихъ друзей и близкихъ, соеди-
ниться съ иностранцами и усвоить чужіє
обычаи. Добрые патріоты считаютъ такихъ
людей бунтовщиками. Разумные люди счи-
таютъ ихъ глупцами”.

Вице-король стоитъ за централизацію
власти, поэтому онъ противъ ограничен-
ныхъ монархій и республикъ и горячо за-
щищаетъ самодержавіе въ Китаh. “Мы со-
знаемся, говоритъ онъ, что Китай – не
могущественная нація, но народъ, при
нынhшнемъ правительствh, очень хоро-
шо преуспhваеть самъ собой. Если устро-
ена будетъ республика, только невhжды
и дураки будуть радоваться. Потому что
мятежъ и безначаліе сойдутъ на насъ, какъ
ночь, и убійства запечатлhють нашу
вhчную могилу. Даже тh, кто устроитъ
республику, не избhгнутъ убійства. Убій-
ство и грабежъ будуть царить въ городh и
деревнh. За ними послhдуеть сожженіе
церквей и, подъ предлогомъ защиты ихъ,
иностранцы пришлють войска и военные
корабли, чтобы проникнуть въ глубь на-
шей страны, и, разрhзавь ее на куски,
сдhлаютъ изъ нея иностранные владhнія,
которыя мы, подъ давленіемь силы, почти-
тельно признаемъ за ними. Разговоры о
республикh очень пріятны для враговъ
Китая”. Но и по существу республика не
завидна. Переводчики, по мнhнію вице-
короля, невhрно переводять слово “рес-
публика” словами “минь-чжуанъ” – наро-
довластіе, такъ какъ народъ въ
республикахъ можетъ только обсуждать
мhры, а не приводить ихъ въ исполненіе.
“Если мы рhшимь сдhлать Китай силь-
нымъ и способнымъ бороться съ ино-
странными народами, продолжаетъ онъ,
мы должны питать вhрность и справед-
ливость и объединиться подъ император-
скимъ саномъ и властію”.

Для реформы Китая, по мнhнію авто-
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ра, необходимо прежде всего возрожденіе
конфуціанства. “Если китайское ученіе не
будетъ взято за основу образованія, силь-
ные сдhлаются анархистами, а слабые ра-
бами... Конфуціанство состоитъ въ усвое-
ніи обширной литературы и въ строгомъ
соблюденіи справедливости, въ глубокомъ
и старательномъ обдумываніи стараго,
дабы понять новое, въ превращеніи себя
въ подобнаго небу посредствомъ совер-
шенной искренности и, такимъ образомъ,
въ добромъ вліяніи на людей во всемъ.
Конфуціанское правленіе состоитъ въ ока-
заніи почестей тhмь, кому почести
слhдують, и сыновняго почтенія, кому
почтеніе слhдуеть; въ доставленіи снача-
ла довольства народу, а потомъ въ обуче-
ніи его, въ приготовленіи къ войнh во вре-
мя мира, въ дhланіи дhль въ нужное время
и нужнымъ образомъ. Конфуцій равень
тысячh мудрецовъ и сотнh царей. Онъ
соравенъ и сотрудникъ неба и земли въ
питаніи и превращеніи людей и вещей...
Если китайскій студентъ не знаетъ китай-
ской литературы, онъ похожъ на чоловhка,
не знающаго своего собственнаго имени.
Попытки управлять, не зная китайскаго
языка, будуть похожи на попытки hздить
на конhбезъ узды или править лодкой безъ
руля.

Безъ основы родной литературы ки-
таєць, пріобрhтшій западное обра-зованіе,
будетъ гнушаться своей страны по мhрh
того, какъ его знанія будутъ увеличивать-
ся; и хотя бы его наука достигла высокаго
совершенства, какъ можетъ родина пользо-
ваться имъ, если онъ не знаетъ китайскаго
языка?”.

Для того, чтобы догнать народы запада,
китайцы, по мнhнію вице-короля, должны
отказаться отъ опіума, путешествовать въ
чужихъ странахъ, открывать школы, пере-
водить книги, издавать газеты, строить
желhзныя дороги, организовать армію и не
нарушать вhротерпимости.

“Маленькая Японія, говорить онъ, вне-
запно выпрыгнула на видное мhсто. Ито,
Ямагата, Яномото, Муцуи и другіе
посhтили чужія страны двадцать лhть тому
назадъ и научились, какими способами
избhжать принужденія Европы. Подъ ихъ
руководствомъ болhе сотни японскихъ сту-
дентовъ было послано въ Германію, Фран-
цію и Англію изучать иностранные спосо-
бы управленія, торговлю, военное дhло и

т. п. Когда они кончили курсъ, они были
отозваны и приняты правительствомъ на
должности генераловъ и министровъ. Ког-
да правительство было измhнено, они раз-
вились въ героевъ востока”.

Развитіемъ Японіи, желалъ воспользо-
ваться Чжанъ Чжи-дунъ, предлагая посы-
лать туда китайскихъ студентовъ, потому
что, во-первыхъ, “Японія лежитъ ближе къ
Китаю, чhмъ Европа, и больше людей мож-
но послать туда на тh же деньги; во-вто-
рыхъ, языкъ, литература и обычаи япон-
цевъ гораздо ближе къ нашимъ, чhмъ
языкъ, литература и обычаи любой евро-
пейской страны, и, въ-третьихъ, выборъ
наиболhе важныхъ западныхъ книгъ уже
сдhланъ изъ безчисленныхъ сочиненій Ев-
ропы и избранные томы переведены на
японскій языкъ. Наши студенты могли бы
изучить необходимое въ половину време-
ни, поhхавъ въ Японію, и нhть ничего луч-
ше этого средства для просвhщенія. Если
будетъ признано желательнымъ,
нhкоторые студенты могли бы потомъ быть
посланы и въ Европу для прохожденія
болhе обширнаго курса”.

Вотъ въ чемъ заключается источникъ
вліянія Японіи на Китай и вотъ гдh начало
національнаго пробужденія Китая.

V
Въ 1902 году, въ краткую эпоху вліянія

Канъ Ю-вея, были утверждены императо-
ромъ новыя узаконенія, имhющія цhлью
реформировать прежнюю систему народ-
наго образованія, признанную не
соотвhтствующей требованіямъ времени.
По новымъ правиламъ въ Пекинh учреж-
дается университетъ съ преподаваніемъ:
государственнаго права, уголовнаго и граж-
данскаго права, словесности, естественныхъ
наукъ, земледhлія, промышленности, тор-
говли и медицины. При университетh дол-
женъ состоять политехническій институтъ,
отдhльныя курсы, приготовительныя кур-
сы и спеціальныя учительскія курсы для
правительственныхъ школъ.

Высочайшій указъ отъ 2-го сентября
1905 года уничтожилъ, начиная съ 1906
года, прежнія программы преподаванія и
экзамены, а также и областныя испытанія
на ученыя степени. Побhды западныхъ
странъ, примhръ Японіи и необходимость
въ образованныхъ чиновникахъ заставили
правительство рhшиться на этотъ шагъ,

С.Н. Сыромятников
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который ускорилъ рhшимость ввести кон-
ституцію.

Новая система преподаванія заключаетъ
въ собh изученіе китайскаго языка, китай-
ской литературы и стилистики, естествен-
ныхъ наукъ, исторіи и географіи, иностран-
ныхъ языковъ, гимнастики, строя, и, въ
высшихъ школахъ, – политической эконо-
міи, гражданскаго и международнаго пра-
ва. По новой системhшколы должны быть
устроены такимъ образомъ: 1) начальныя
школы съ пятилhтнымъ курсомъ по всей
имперіи; 2) высшія начальныя школы въ
уhздныхъ городахъ съ четырехлhтнимъ
курсомъ; 3) среднія школы въ губернскихъ
городахъ съ пятилhтнимъ курсомъ; 4) выс-
шія школы въ областныхъ городахъ съ
трехлhтнимъ курсомъ; 5) университетъ съ
трех или четырехлhтнимъ курсомъ и 6) по-
литехническій институтъ съ пяти-лhтним
курсомъ въ Пекинh.

Преподаваніе иностранныхъ языковъ
обыкновенно не допускается въ началь-
ныхъ училищахъ и ограничено средними
и высшими школами. Англійскій и
японскій считаются обязательными, фран-
цузский, нhмецкій и русскій по желанію.
Университетъ долженъ имhть 8 факульте-
товъ, раздhленныхъ на 46 отдhловъ.

Окончившіе курсъ высшихъ начальныхъ
школъ получаютъ степень кандидата, окон-
чившіе средній курсъ – отличнаго канди-
дата, высшій курсъ даетъ степень магист-
ра, университетъ – степень доктора, а
политехническій институтъ – степень док-
тора политехники.

Кромh вышеупомянутыхъ школъ, въ
Китаh заводятся низшія и высшія нор-
мальныя школы, промышленныя
(земледhльческія и техническія) и коммер-
ческія училища. Техническія училища
раздhляются на три степени: низшія, сред-
нія и высшія. Нормальныя школы служатъ
учительскими семинаріями для техничес-
кихъ и коммерческихъ училищъ.

Кромh того въ Пекинh предположено
открыть спеціальныя вьісшія юридическія
курсы, открыты были приготовительные
курсы для университета, на одинъ годъ, и
особая школа переводчиковъ иностран-
ныхъ книгъ.

Чиновники въ будущемъ должны назна-
чаться изъ тhхъ, кто получилъ западное
образованіе. Въ морскихъ и военныхъ шко-
лахъ преподаютъ иностранные инструкто-

ры. Въ казенныхъ школахъ чжилійской и
ху-бэйской областей иностранные препо-
даватели почти всh японцы.

Правительство посылаетъ заграницу зна-
чительное число студентовъ, главнымъ об-
разомъ въ Англію, Соединенные Штаты,
Францію, Германію и Бельгію. Есть
нhсколько студентовъ и въ Россіи. За
послhднее время главная масса направля-
лась въ Японію. Въ іюлh 1906 года въ
японскихъ университетахъ было 13.000
китайскихъ студентовъ, половина которыхъ
училась на казенный счетъ. Въ прошломъ
году между китайскимъ и японскимъ пра-
вительствами состоялось соглашеніе, по ко-
торому число китайскихъ студентовъ, уча-
щихся въ Японія, съ 1909 года установлено,
въ 160 человhкъ, вhроятно вслhдствіе раз-
витія революціонной пропаганды среди уча-
щихся въ Японіи китайцевъ.

Въ теченіе 1906 г. новая система народ-
наго просвhщенія проводилась въ жизнь
очень энергично. Чиновники и интеллиген-
ція соревновали другь другу въ открытіи
школь, начальныхъ и техническихъ, но
практическіе результаты покамhсть еще не
велики. Недостатокъ средствъ и
свhдущихъ учителей задерживаютъ дhло
развитія народнаго образованія.

Управленіе народнымъ просвhщеніемъ
Китая устроено по такому плану: 1) Ми-
нистерство народнаго просвhщенія въ
Пекинh, которое образовано изъ высшихъ
литературныхъ чиновъ. 2) Областное уп-
равленіе народнаго просвhщенія въ каж-
дой изъ 18 областей. 3) Мhстное школь-
ное управленіе, состоящее изъ
чиновниковъ и выборныхъ изъ мhстной
интеллигенции. 4) Областная экзаменаці-
онная комиссія для экзаменовъ и выдачи
дипломовъ окончившимъ курсъ въ сред-
нихъ и высшихъ школахъ и 5) столичная
экзаменаціонная комиссія для экзамена и
выдачи дипломовъ окончившимъ курсъ въ
университетh.

Начальное образованіе безплатно, но не
обязательно. Во всhхъ другихъ школахъ,
кромh нормальныхъ, установлена плата за
ученье. Въ нормальныхъ школахъ обученіе
безплатное, но съ условіемь отслужить учи-
телемъ шесть лhтъ въ казенныхъ учили-
щахъ. Программа преподаванія и духъ въ
правительственныхъ школахъ исключи-
тельно конфуціанскіе и преподаваніе ино-
странныхъ религій воспрещено.

Реформа народного просвещения в Китае
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Многочисленныя частныя школы от-
крываются въ большихъ городахъ и дру-
гихъ важныхъ центрахъ мhстной интелли-
генціей и богатымъ купечествомъ. Есть
также много миссіонерскихъ школъ, въ
особенности римско-католическихъ. Шан-
хайская католическая миссія имhетъ свой
университетъ, гимназію и техническую
школу въ Сикавеh, въ 5 верстахъ отъ Шан-
хая, и содержитъ въ окрестностяхъ Шан-
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хая 50 другихъ школъ, имhвшихъ въ 1908
г. 3.750 учениковъ. Протестанты учредили
университеты въ Пекинh, Нанкинh ,
Шанхаh и Сучжоу и нhсколько школъ и
гимназій въ другихъ городахъ. Всh эти
школы даютъ ученикамъ общее образова-
ніе и стремятся сдhлать изъ нихъ
просвhщенныхъ и полезныхъ гражданъ.
Классы ведутся на европейскихъ языкахъ
и на китайскомъ.

С.Н. Сыромятников
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КИТАЙСЬКА
КЛАСИЧНА ПОЕЗІЯ
ВІД ДИНАСТІЇ
ЧЖОУ ДО СУН

Вибрані переклади
В.Б. Урусова

关雎 “诗经”

关关雎鸠,
在河之洲。

窈窕淑女,
君子好逑。

参差荇菜,
左右流之。

窈窕淑女,
寤寐求之。

求之不得,
寤寐思服。

悠哉悠哉,
辗转反侧。

参差荇菜,
左右采之。

窈窕淑女,
琴瑟友之。

参差荇菜,
左右芼之。

窈窕淑女,
钟鼓乐之。

“Качки крякають”
з “Книги Пісень”

Чути – крякають качка з качуром.
На Янцзи ріці, там на острові.
Гарна дівчина, скромна дівчина,
Покохав її благородний муж.
Рясно поросли жовті лілії,
Ліворуч зірвемо і праворуч теж.
Гарна дівчина, скромна дівчина,
Спав, не спав, він її бажав.
Він і мріяти про таку не міг,
І сумуючи, не стуляв очей.
Довгу-довгу ніч сон ніяк не йшов,
І крутився все з боку на бік він.
Рясно на воді – жовті лілії.
Ліворуч, праворуч – зберемо їх.
Гарна  дівчина, скромна дівчина,
Цінь і се звучать – жити в злагоді.
Рясно на воді жовті лілії.
Праворуч, ліворуч –  їх нарвемо.
Гарна дівчина, скромна дівчина.
Дзвін і барабан радісно звучать.

上邪 汉乐府

上邪 ！

我欲与君相知,
长命无绝衰。

山无陵,
江水为竭,
冬雷震震,
夏雨雪,
天地合,
乃敢与君绝！

О небеса!
З ханьських пісень “Юефу”

О небеса!
Я хочу, щоб навік мені Ви стали
Вірним нерозлучним другом.
Коли гора зрівняється з землею,
І в річці висохне вода,
Грім гряне взимку,
Влітку сніг піде,
Коли земля зіллється з небом, –
Тоді лиш ми розстанемося з Вами!
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春晓 孟浩然

春眠不觉晓,
处处闻啼鸟。

夜来风雨声,
花落知多少？

Весняний світанок
Мен Хаожань

Весняний сон солодкий на світанку,
Та чути всюди голоси птахів.
Шуміла ніч дощем і віяла до ранку.
Не знати – скільки обірвала пелюстків.

回乡偶书 贺知章

少少离家老大回,
乡音无改鬓毛摧。

儿童相见不相识,
笑问客从何处来。

Повертаючись додому
Хе Чжичжан

Пішов я молодим – додому старість повертаю.
Мій говір не змінивсь, хоч скроні сиві маю.
Дітей зустрів – вони мене не знають.
– Чужинцю, звідки будеш? – весело питають.

渭城曲 王维

渭城朝雨邑轻尘，

客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒，

西出阳关无故人。

У мiстi Вей
Ван Вей

У мiстi Вей ранковий дощ легенький пил змиває,
Заїжджий двiр у вербах зеленiти починає.
Ще чарочку! – до ранку пригощаю знову й знову.
На захiд вiд застави Ян чи буде з ким продовжити
розмову.

杂诗 王维

君自故乡来,
应知故乡事。

来日绮窗前,
寒梅著花未？

З “Віршів про різне”
Ван Вей

Приїхали Ви з рідного села,
І мабуть, знаєте про все, що там було.
Коли Ви їхали сюди, то під вікном
Чи вже цвіла та слива зимова?

九月九日忆山东兄弟 王维

独在异乡为异客,
每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,
遍插茱萸少一人。

У дев’ятий день дев’ятого місяця згадую про
братів, які залишилися на схід від гори Хуашань

                            Ван Вей
Один на чужині, давно, а все чужий.
І згадую рідню в осіннє свято кожен раз.
Я бачу, як на гору йдуть брати, та серед них-
В кизилових гілках – немає одного із нас.

静夜思 李白

床前明月光,
疑是地上霜。

举头望明月,
低头思故乡。

Роздуми в тиху ніч
Лі Бо

Перед ліжком місяць стежку стелить,
Може, іній на землі – як знати.
Голову підняв і бачу – місяць світить,
Голову схилив – як рідних не згадати.
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Китайська класична поезія від династії Чжоу до Сун

早发白帝城 李白

朝辞白帝彩云间,
千里江陵一日还。

两岸猿声啼不住,
轻舟已过万重山。

Рано вранці виїжджаю з міста Боді
                          Лі Бо

Серед хмар кольорових лишаю ранковий Боді,
Ми за день до Цзянліна здолаємо тисячу лі.
Ще з обох берегів крики мавп чути нам –
А вже човен минає ланцюг темних гір.

将进酒 李白

君不见黄河之水天上来，

奔流到海不复回！

君不见高堂明镜悲白发，

朝如青丝暮成雪。

人生得意须尽欢，

莫使金樽空对月。

天生我材必有用，

千金散尽还复来。

烹羊宰牛且为乐，

会须一饮三百杯。

岑夫子，丹邱生，

将进酒，杯莫停！

与君歌一曲，

请君为我倾耳听！

钟鼓馔玉不足贵，

但愿长醉不愿醒。

古来圣贤皆寂寞，

唯有饮者留其名。

陈王昔时宴平乐，

斗酒十千恣欢謔。

主人何为言少钱，

径须沽取对君酌！

五花马，千金裘，

呼儿将出换美酒，

与君同销万古愁！

Частую вином
Лі Бо

Чи Ви не бачите, що Хуанхе вода з небес тече,
До моря мчить і не вертає!
Чи Ви не бачите – палаців дзеркала печалить
сивина,
Ще вранці волос – чорний шовк, а ввечері вже
снігом присипає.
Людина родиться, щоб пізнавати радість,
Не залишай під місяцем пустою чарку золоту.
Талантом, що створило небо, треба ж скористатись,
Розтрачу тисячі монет і знову поверну.
Засмажимо барана, заріжемо вола і будем
веселитись,
Щоб триста чарок випити за раз.
Учитель Цен і ти Данцю,
Вина налийте, келихи не ставте!
Вам пісню заспіваю,
Будь ласка, слухайте мене схиливши вухо!
Дзвін, барабан і страви дорогі не хочу цінувати,
Волів би п’яним безпробудно спати.
Мовчать святі і мудрі з давнини,
А ті, хто пив, залишили ім’я.
Князь Чень колись в Пінле гуляв;
Там десять тисяч мір вина, безумство, радість, сміх.
Чому господар каже, що за так п’ємо,
Негайно купимо і знову наллємо.
Ось дивний кінь, халат коштовний новий,
Нехай же служка обміняє на вино чудове,
Щоб ми навік забули про печаль.

山行 杜牧

远上寒山石径斜,
白云深处有人家。

停车坐爱枫林晚,
霜叶红于二月花。

Поїздка в гори
Ду Му

В далекі гори зимові крутим брущатим шляхом їду.
Де білих хмар глибінь – там люди теж живуть.
Спинив візка і насолоджуюсь вечірнім краєвидом –
Яскравіше весняних квітів листочки клена в інеї
цвітуть.
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登高 杜甫

风急天高猿啸哀,
渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,
尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,
百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,
潦倒新停浊酒杯。

На вершині
Ду Фу

Вітер шалений, небо високе, мавпи журливо
кричать.
Берег піщано-білий, відлюдний, зграї пташині
летять.
З краю до краю голі дерева, з шелестом лист опада.
В даль нескінченну котить невпинно Великої Річки
вода.
Довгі дороги, осінь печальна, часто на чужині.
Тут на вершині хворому тяжко, як одиноко мені.
Горе, страждання, розчарування, в скронях, як сніг,
сивина.
Тіло старе уже не приймає навіть і чарки вина.

江雪 柳宗元

千山鸟飞绝,
万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,
独钓寒江雪。

Сніг над рікою
Лю Цзунюань

Тисячі синіх гір, та над ними птахи не летять,
Десять тисяч шляхів вже без сліду людського
лежать.
На човні одинокий рибалка в накидці із пальми
застиг,
Він закинув гачка, над холодною річкою сніг.

饮湖上初晴后雨 苏轼

水光潋滟晴方好,
山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,
淡妆浓抹总相宜。

Пив вино на березі озера Сіху
                          Су Ши

Прояснилося, на хвилях сонце грає,
Прекрасні гори в пелені дощу.
Хотів би я Сіху з Сіши зрівняти,
Що б не вдягли, прекрасні, як завжди.

江城子 苏轼

乙卯正月二十日夜记梦。

十年生死两茫茫,
不思量,
自难忘。

千里孤坟,
无处话凄凉。

纵使相逢应不识,
尘满面,
鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡。

小轩窗,
正梳妆。

相顾无言,
惟有泪千行,
料得年年肠断处:
明月夜,
短松冈。

Мелодія “Цзянченцзи” Су Ши
В двадцяту ніч місяця чжен року їмао записав сон

Десять років живу, а тебе вже нема,
І незліченні думи мої,
І не можу забути ніяк.
Від могили за тисячі лі,
Не знайти для печалі слова.
Не пізнаєш мене, як зустрінеш колись,
Пилом вкрите обличчя,
Скроні наче в снігу.
Ніч прийшла, сниться сон – знову в рідних місцях.
Під маленьким вікном,
Ти така ж, як була.
Стоїмо ми без слів,
Тільки сльози проклали стежки від очей.
Рік у рік серце крає картина одна:
Ясна місячна ніч,
Невеличка сосна на горбі.
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14 травня 2003 року в місті Києві відбу-
лася ІІ Міжнародна науково-практична кон-
ференція “Україна – Китай: стратегічне
партнерство Європи та Азії”. Цього року
організаторами конференції виступили
Український центр розвитку зв’язків з Ки-
таєм, Міжрегіональна академія управлін-
ня персоналом, Центр Азіатсько-тихооке-
анських досліджень при Інституті світової
економіки та міжнародних відносин
НАН України та Інститут сходознавства
ім. А. Кримського НАН України.

Перед початком відбулось урочисте
відкриття Українсько-Китайського науко-
во-методичного інституту міжнародної ос-
віти і проблем управління ім. Конфуція
(МАУП), на якому виголосили промови
Президент МАУП Г.В. Щокін, віце-прези-
дент з міжнародних зв’язків МАУП Д.І.
Ткач, Надзвичайний і Повноважний Посол
КНР в Україні пан Лі Гобан та народний
депутат України В.В. Литвин. Після цього
відбулось офіційне відкриття та пленарне
засідання. Плідної роботи учасникам кон-
ференції побажав Г.В. Щокін та пан Лі Го-
бан, які підкреслили особливу значимість
розвитку українсько-китайських відносин
на сучасному етапі.

У першій секції “Політичне співробіт-
ництво між Україною та Китаєм” були
представлені доповіді з питань як суто ук-
раїнсько-китайського співробітництва –
А.З. Гончарук (“Китай и Украина перед
вызовами ХХІ века”), Рената Марія Кость-
Гарматій (“Українські національні інтере-
си і стратегічне партнерство з Китаєм”),
Седнєв В.В. (“Щодо механізму двосторон-
нього українсько-китайського співробіт-
ництва”), так і порівняльний аналіз окре-
мих аспектів політичної діяльності України
та Китаю – А.В. Стратієвська (“Досвід Ук-
раїни та Китаю у співробітництві з країна-
ми Близького та Середнього сходу в галузі
нерозповсюдження зброї масового знищен-

ня”). Слід зазначити, що оцінки розвитку
українсько-китайського політичного
співробітництва були досить розбіжними,
що привело до продуктивної дискусії в залі.
В результаті А.З. Гончарук подав до Пре-
зидії конференції письмову пропозицію
про утворення громадського експертного
комітету, до якого мають увійти провідні
українські науковці та експерти з метою
постійної співпраці з державними устано-
вами України задля покращення теоре-
тичного обґрунтування та підготовки
прийняття політичних рішень у сфері ук-
раїнсько-китайського партнерства.

Друга секція “Торговельно-економічні
відносини між Україною та Китаєм: реалії,
проблеми та перспективи” також тісно по-
в’язана із практичним виміром китаєзнавчих
досліджень. У доповідях були висвітлені такі
питання: структура торговельних відносин
між Україною та Китаєм – В.Ю. Голод; рет-
роспективний аналіз розвитку господарсько-
го співробітництва між КНР та Україною –
Инь Юн-бо; сучасний стан регіонального
українсько-китайського співробітництва –
Кун А.Ю. та його перспективи – Д.Д. Федін,
транспортно-економічні зв’язки між Украї-
ною та Китаєм – А.М. Новиков; місце Украї-
ни та Китаю в системі євразійських транс-
портних коридорів – І.Г. Смирнов.

Третя секція “Українсько-китайське
співробітництво у галузі науки, культури
та освіти” представила не менш вагомі та
перспективні аспекти співпраці між двома
країнами, що набуває все більшої значу-
щості у ХХІ столітті, в якому науковцями
прогнозується остаточний перехід до нау-
комістких технологій. Так, П.І. Драган тор-
кнувся питань українсько-китайської
співпраці в аерокосмічній галузі й ОПК, а
Менг Син вказав на шляхи поглиблення
науково-технічного співробітництва між
нашими країнами. При цьому в доповіді
М.Л. Швєцова підкреслювалося, що еко-

ІІ МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

“УКРАЇНА–КИТАЙ:
СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ЄВРОПИ ТА АЗІЇ”
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номічні та культурні зв’язки між Україною
та Китаєм мають велику та цікаву історію.
Особлива увага приділялася науковцями
різним питанням налагодження взаєморо-
зуміння між українською та китайською
культурами – Кірносова Н. (“Роль стерео-
типних уявлень у процесі знайомства з
китайською мовою та культурою”) та
Т.В. Лутаєва (“Втілення принципу виховую-
чого навчання в процесі викладання навчаль-
них дисциплін в галузі китаєзнавства”).

Остання, четверта, секція “Китайська ци-
вілізація: історія та сучасність” мала суто
синологічне спрямування, та, на жаль, вона
викликала найменший інтерес з боку учас-
ників конференції та науковців. Об’єктивно
це пов’язано з тим, що до сьогодні жодний
освітній заклад не готує китаєзнавців з пев-
них спеціальностей, тому не маємо зростан-
ня наукової зацікавленості до вивчення ки-
тайської цивілізації у класичному та
сучасному вимірах. Тим не менш, представ-

лені доповіді були викладені на високому
аналітичному рівні та присвячені актуальним
дослідницьким питанням – О.Д. Огнєва
(“Духовне життя центральноазійського буд-
дизму доби Цянь Луна”), Д.К. Прейгер та
Т.І. Гринкевич (“Китай та Україна на вели-
кому шовковому шляху: вчора, сьогодні, зав-
тра”), Я.В. Шекера (“Особливості образно-
го ладу поезії доби Тан (618–907 рр.)”),
В.О. Кіктенко (“Системні дослідження у про-
екті  Дж. Нідема “Наука та цивілізація в Китаї”).

На завершення науковці підтримали
ініціативу Оргкомітету про проведення че-
рез рік наступної конференції та підкрес-
лили велику значущість такого форуму для
розвитку китаєзнавства в Україні.

В.О. КІКТЕНКО,
канд. істор. наук, ст. науков. співроб.

відділу “Класичний Схід”
Інституту сходознавства

ім. А. Кримського

27–28 січня 2003 р. в Музеї мистецтв ім.
Богдана та Варвари Ханенків (Київ) відбу-
лися Ханенківські читання, тема яких
“Музеї і світова цивілізація”. Читання
відкрила Віра Виноградова, директор му-
зею. Протягом двох днів зустрічалися нау-
ковці Польщі, Росії, України, які репрезен-
тували музеї, академічні інститути,
навчальні заклади, реставраційні центри і
чиї доповіді торкалися проблем культури
та мистецтва народів Сходу.

Найбільш комплексно було представле-
но зібрання Ханенківського музею. Г. Білен-
ко у своїй доповіді звернулася до історії
формування Східної колекції музею від часу
придбання перших речей східного поход-
ження Б. Ханенком, – засновником музею
до її теперішнього складу, розповівши про
музейні речі, що відтворюють образотвор-
че мистецтво Ірану, Японії тощо. Є. Осау-
ленко проаналізував пам’ятки культової
скульптури Індії та Гімалайського регіону.
Увагу автора цих рядків (Інститут схо-
дознавства НАНУ) привернула центрально-
азіатська частина буддійської колекції у му-
зейному зібранні, яка свідчить про духовну
спадщину тибетців, монголів, бурятів, кал-

миків. Уперше саме ця частина музейної
колекції аналізувалась техніко-технологіч-
ними засобами, про що й розповіли у своїй
доповіді Т. Тимченко (музей Ханенків) та
Л.Лугіна (Національний науково-дослідний
реставраційний центр)

Середній Схід та ісламську традицію
представляло кілька доповідей: Б. Сло-
това (Національний музей, Краків,
Польща) описала музейну збірку персь-
ких та турецьких тканин; Г. Ласікова
(Державний музей мистецтв народів Схо-
ду, Москва, Росія) проаналізувала семан-
тику зображень на сефевидському халаті,
попередньо реконструювавши його як
ціле за трьома фрагментами, що збері-
гаються у музеях трьох різних країн;
С. Мартинюк (Інститут філології Націо-
нального Університету ім. Т.Г. Шевченка)
доповідав про характерні особливості
ісламської каліграфії.

Далекий Схід, зокрема, японське мис-
тецтво та література були представлені до-
повідями А. Малешко (Національний музей,
Варшава, Польща), яка розповіла учасникам
читань про японську колекцію свого музею
(як живопис так і прикладне мистецтво), та

ХАНЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ:
КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО НАРОДІВ СХОДУ

Хроніка
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С. Капранова (Інститут сходознавства
НАНУ), якого зацікавила проблема відобра-
ження літературного твору “Ісе-моногатарі”
в образотворчому мистецтві. Сергій Нікішен-
ко (Національний інститут стратегічних дос-
ліджень України) аналізував співіснування
західної та східної культурних традицій у
філософсько-культурологічному аспекті.

Під час читань їх учасники мали мож-
ливість ознайомитися з виставкою “Мис-
тецтво середньовічної Персії” (автор Г. Білен-
ко), на якій експонувалися музейні речі з
іранської колекції музею Ханенків. Крім
того, до культурної програми входило
відвідування музеїв Києво-Печерської Лав-
ри і, зокрема, виставки, присвяченої спад-
щині Лаврського історико-археологічного

музею. До складу цієї спадщини, крім
інших, входили речі східного походження
– калмицькі буддійські тхангки (ікони), бу-
рятська шаманська атрибутика тощо.

 В українському сходознавстві сталася
неабияка подія. Вперше за роки існування
незалежної України відбулося зібрання на-
уковців, об’єктом досліджень яких є куль-
турна спадщина народів Сходу, що збері-
гається як у вітчизняних, так і в закордонних
музеях.

О.Д. ОГНЄВА,
канд. іст. наук,  ст. науков. співроб.

відділу “Класичний Схід” Інституту
сходознавства ім. А. Кримського,

НАН України

26–27 травня 2003 р. у м. Києві вдруге
відбулася міжнародна конференція “Ци-
рендоржиєвські читання”, присвячена
80-річчю з дня утворення Республіки Бу-
рятія та 80-річчю з дня народження Р.Д. Ци-
рендоржиєва – видатного громадського і
культурного діяча бурятської діаспори в Ук-
раїні. Темою обговорень стали проблеми
історії, філософії та культури країн Цент-
ральної Азії, а також питання, пов’язані з
поширенням буддизму. Читання відбулись
у Музеї мистецтв ім. Богдана та Варвари
Ханенків, що сприяло створенню особли-
вої атмосфери під час роботи. На початку
конференції до її учасників – представників
різних країн Європи та Азії – звернулися з
вітальними словами Ж.Д. Дандаров – го-
лова Торговельного представництва Рес-
публіки Бурятія в Україні, А.В. Попик –
голова правління Фонду “Далекий Схід”,
В.І. Виноградова – директор Музею мис-
тецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків,
Л.В. Матвєєва – директор Інституту сходоз-
навства ім. А. Кримського НАНУ, В.В. Го-
ровой – заступник начальника Управління
в справах національностей та міграції Киї-
вської міської державної адміністрації.
Було відзначено успіхи конференції, яка
має міжнародний статус і стала традицій-
ною. На плідну роботу делегатів та гостей

читань благословили представники буд-
дійського духовенства: Дорже Жамбо, Чой-
дже-лама, керівник Буддійського Духовно-
го ордену Лунг-жонг-па в Украні та
Терасава Дзюнсей – Учитель Буддійсько-
го Духовного Ордену Ніпондзан Мьоходзі
в Україні, Росії та Центральній Азії, який
прочитав молитву для благополуччя всіх
присутніх.

У вітальному слові народного депутата
України Ю.І. Єханурова прозвучали не
лише побажання плідної роботи та твор-
чого натхнення всім учасникам Цирендор-
жиєвських читань, але й обіцянки на май-
бутнє підтримати організаторів
конференції, зокрема у виданні збірників
наукових праць.

Голова Товариства бурятської культури
м. Києва К.О. Халтагаров у своєму виступі
підкреслив, що за період, який минув з часу
проведення перших “Цирендоржиєвських
читань” (2000 р.), на адресу Товариства
надійшло багато листів від мешканців Ук-
раїни з питаннями про східні традиції та
культуру. Ось чому необхідним є постійний
зв’язок з науковими та культурними  уста-
новами, вченими-сходознавцями. Особли-
вої подяки, зазначив К.О. Халтагаров,
заслуговує родина Р.Д. Цирендоржиєва,
завдяки діяльності якої підтримується роз-

ЦИРЕНДОРЖИЄВСЬКІ ЧИТАННЯ–2003:
ТИБЕТСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ ТА КОЧОВІ НАРОДИ

ЄВРАЗІЇ: КРОС-КУЛЬТУРНІ КОНТАКТИ
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виток культурних зв’язків між Україною та
Бурятією. Ця тема була продовжена й у
виступі С.Р. Цирендоржиєва, який подяку-
вав за запрошення взяти участь у конфе-
ренції і в такий спосіб вшанувати пам’ять
батька. Він також підкреслив, що культур-
не спілкування – єдина можливість уник-
нути зіткнення цивілізацій у сучасному
бурхливому світі.

Саме тема крос-культурних контактів та
необхідності дослідження мистецтва та
духовної спадщини різних  народів стала
провідною під час проведення читань. Така
постановка проблеми є наразі дуже акту-
альною, оскільки більшість сучасних про-
блем людства походять від незнання чужих
звичаїв та культур. Натомість центрально-
азійський регіон завжди був місцем зустрічі
різних етносів, мов, філософсько-релігій-
них учень. Серед останніх особливе місце
посідає буддизм з його пріоритетами мир-
них шляхів та доктриною ненасильництва,
доведеною до абсолюту.

Отже, деякі доповіді було присвячено
загально-теоретичним проблемам: “Буд-
дизм в Україні: історія, проблеми та перс-
пективи розвитку” (Дорже Жамбо, Чойд-
же-лама), “Євразійство”: історична школа
і геополітична доктрина” (Ю.М. Кочубей),
“Шаманознавство: досвід наукометрично-
го аналізу” (С.В. Капранов), “Символотвор-
чий процес у духовних практиках шамані-
зму та йоги” (А.О. Осипов). Відбулась
також презентація виставки “Великий степ
у панорамі століть” (підготував Р.М. Ні-
замієв), присвячена різним аспектам тюрксь-
кої духовної культури.

Іншим напрямком у роботі конференції
був розгляд регіональних проблем, почи-
наючи від власне Бурятії та сусідніх з нею
країн (Тува, Монголія)  до Тибету та
сусідніх з ним регіонів Центральної Азії.
Феномену бурятської діаспори в Україні
було присвячено спільну доповідь
Ю.Ю. Завгороднього і К.О. Халтагарова, з
якої присутні дізналися не лише про бу-
рятів в Україні, але й про деякі загальні
аспекти розвитку бурятського етносу, особ-
ливості культурної спадщини. Розгляд про-
блем етнічної самосвідомості та міжетніч-
них контактів було продовжено у доповіді
М.В. Монгуш “Тувинці Монголії: особли-
вості сучасного етнічного розвитку”. Ціка-

вою була доповідь І.В. Отрощенко
“Мандрівні лами монгольського світу”,
присвячена важливій для східних народів
традиції навчання у визначних духовних та
освітянських центрах. Зв’язки Тибету та
Індії, проблеми взаємовпливу у духовній
сфері розглядалися у виступі О.А. Борді-
ловської “Особливості культурної спадщи-
ни Ладакху”. Як завжди, особливу увагу на-
уковців привернули доповіді, присвячені
проблемам джерелознавства: “Легенда про
Алан-гоа як джерело з етнічної історії мон-
голів” (О.Б. Бубенок) та “Структура свідо-
мості в Бардо Тодоль” (А. Мусулін).

Справжнім святом для всіх делегатів та
гостей конференції стало відкриття вистав-
ки “Тибетська цивілізація та кочові наро-
ди Євразії”. Відкриття супроводжувалося
натхненною доповіддю-коментарем О.Д.
Огнєвої про джерела бурятського поход-
ження в Музеї мистецтв ім. Богдана та Вар-
вари Ханенків. Так само цікавими й пізна-
вальними стали доповіді мистецтвознавців
– працівників згаданого музею Є.М. Осау-
ленка (“Статуетка бодгісаттви Манджушрі
з зібрання Музею мистецтв ім. Богдана і
Варвари Ханенків”) та Т.Р. Тимченко і Л.М.
Лугіної (“Техніко-технологічні особливості
бурятських ікон з колекції музею”).

Таким чином, наукові дискусії та обго-
ворення  перспектив розвитку українсько-
бурятських відносин та подальшого ста-
новлення буддології в Україні були
надзвичайно вдало поєднані з культурно-
пізнавальною програмою.

До початку роботи конференції було
видано збірник статей “Цирендоржиєвські
читання 2003”, у вступному слові до якого
науковий керівник проекту О.Д. Огнєва
зазначила, що появу обох збірників (пер-
ший побачив світ у 2000 р.) можна розгля-
дати як початок формування нового на-
прямку в українському сходознавстві, тим
більше, що репрезентовані наукові статті
охоплюють досить широкий і водночас
мало властивий українському сходознав-
ству діапазон проблем.

О.А. БОРДІЛОВСЬКА,
канд. істор. наук, науков. співроб.

Інституту сходознавства
ім. А. Кримського

 НАН України
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S U M M A R I E S
Galina Bilenko, Vasyl Gamyanin

THE COLLECTION OF CHINESE PAINTINGS IN KYIV ARTS MUSEUM
Kyiv Arts Museum is widely known in our country and abroad as one of the most considerable

collection of Oriental fine arts in Eastern Europe. The collection was started at the beginning of the
20th century by Bohdan Khanenko. In 1956-60 the museum’s fine arts fund was replenished by the
famous Andr Jaspar’s collection of Chinese paintings (over 350 pieces), which was formed between
1928 and 1948 in many regions of China masterpieces were purchased at the auctions, in antiquities
stores, were presented by the authors etc. Despite the preliminary investigations of  the collection
by Chinese and Russian experts, it has never been fundamentally studied.

Vasyl Gamyanin
THE DEFINITION OF “ZHONG-YONG” NOTION
(on the grounds of the text of’Zhong Yong” treatise)

The notion of’zhong-yong” doesn’t have clear interpretations neither within Chinese
philosophical tradition (before Zhu Xi), nor in the works of contemporary sinologists. So the
problem of its definition remains actual till now, as well as questions regarding the nature of’zhong-
yong”, like what was its functionality within the Confucian ethical system? could “zhong-yong”
be treated as a specific doctrine? does it represent separate philosophical category? etc. Having
investigated this notion from etymological, semantic and functional angles, the conclusion was
made that for Chinese philosophy “zhong-yong” can be defined as a specific metaphysical essence,
which functions as universal active generative and regulative pattern of social and extra-social
(natural) interrelations.

Victor  Kiktenko
SEMANTIC DEFINITION OF THE STATEMENT SUBJECT ON THE BASIS

OF TEXTUALANALYSIS OF “DAO DE JING”
The system analysis of the translation and interpretation of the “Dao de jing” text is carrying
out in this article. The problem of formulation of Chinese type creation and statement subject’s
organization is posing in the article on the basis of received result.

Yaroslava Shekera
THE CONCEPT OF SPACIOUSNESS IN ANCIENT CHINESE POETRY

So-called spacious consciousness of the ancient Chinese is investigated and shown on the
examples of some poems written in Jin and Tang periods. The concept of spaciousness origins
to the ideas of old Taoists and Confucianists; some of these ideas are analysed too. Presented
poems are also analysed from the point of view of their artistic value.

Describing the space in their poems ancient Chinese poets connected themselves with surrounding
world and thus the interaction, correlation and exchange of energies of two initial substances – the
Nature and the Human being – was shown. The poetic images caused by ancient Chinese’s unusual
feeling of the spaciousness are deeply hidden between other more visible images.

Vita Golod
ECONOMIC INTEGRATION AND CHINESE NATIONAL ECONOMICS

COOPERATION WITH ASEAN’S COUNTRIES
The author of article “Economic integration and Chinese national economics cooperation

with ASEAN’s countries” describes development of mutual trade-economic relations, defines
preconditions of ASEAN-China Free Trade Area  (FTA) and future cooperation development
trends, argues the advantages of FTA for economics of both parties.

Arthur Kun
COMMODITY TURNOVER BETWEEN UKRAINE AND CHINA: 1992-2002

The article depicts the revealed trends partners’ relations based on research into the dynamics
of commodity turnover between Ukraine and China over the last decade. The level of detailed
range of goods enables to draw a conclusion that Ukraine and China have being employing the
different approaches to trade policy.
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Elyzaveta Martsun
THE FOREIGN POLICY OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA DURING

THE PERIOD OF THE “CULTURAL REVOLUTION” (1966-1976).
During the period of the “Cultural revolution” the international situation relatively remained

stable, but was not peaceful. China strived to propose world multi-polarity and actively dealt
with economic globalization. China attaches importance to strengthening relations with large
countries and has maintained a sound trend in developing relations with all major big nations,
especially with the USA and Japan. The Sino-Russian strategic cooperation partnership has
deepened. The two countries have further intensified the coordination in the international affaires.

  China is actively exploring new ways and new fields to strengthen and develop cooperation
with other developing countries, in order to let this relationship radiate new vigor in the new
century. China will continue to follow its independent diplomatic policy of peace and strive to
create a more peaceful and friendly international environment.

Sergiy Nikishenko
CHINESE CONCEPTIONS IN THE FIELD OF THE NATIONAL SECURITY

(Foreign Policy aspect)
In this article the main orientations of Chinese conceptions of the National Security have

been investigated. Much prominence  is given to the Foreign Policy aspect of this problem.
The temporal limits of the investigation are years 1991–2001.

Vladyslav Sednev
BURDEN OF TRADITIONS AND CHALLENGES OF GLOBALIZATION:

FOREIGN  POLICY OF CHINA AT THE EDGE OF NEW CENTURY
The author draws attention to the problems of theory and practice of China’s foreign policy.

The highly dynamic character of the economic and social changes inside this biggest Asian country
have brought into focus the potentiality of China not just in economic competition terms but in
political and strategic terms as well. Rapid economic growth has given rise to the concerns about
China’s possible threat and striving for dominance in the future. With the collapse of the USSR
some western analysts have begun to look at China as a great power that is likely to threaten
regional and world stability. The alternative point of view shared by the author is that China needs
a long period of peace in order to concentrate on its domestic priorities undistracted by conflict
with powers like US or Japan, because it badly wants their overseas markets, capital and technology.

Makar Taran
CHINA-TAIWAN RELATIONS: THE MUTUAL ECONOMIC ATTRACTION AND

THE POLITICALAND IDEOLOGICAL CONTRADICTIONS
(the analysis of the situation which has been formed early in the XXIth century)

The author‘s article presents a portrait of a unstable situation in a cross-straits relations. The
outlines of the dialogue between China and Taiwan established at the beginning of the 90-th are not
still clear. While Taiwan is attempting to join the world‘s major international organizations and to
improve its international status as a state, the People‘s Republic of China is anxious for creation of
the situation of full diplomatic isolation of Taiwan. The existed political and ideological contradictions
(the understanding of the “One-China” principle, the status of Taiwan government, the level of the
direct talks) can not be resolved without making mutual concessions in a political field. Most likely
that the economic considerations will force the both sides to the gradual  working out of  the legal
foundations of the existing relations.

Olena Ogneva
EMPEROR JIANLONG IN THE ROLE OF TIBETAN SAINT

The paper is dedicated to the Iconographic Description of the Tibetan Thangka with its
Inscription Transliteration and Translation. As the Result of thangka investigation it turned out
to be Chinese emperor Ch‘ien-lung‘s and his contemporaries‘s , Dalai lama VII, Panchen lama
III, Rol-ba‘i–rdo-rje, image.

Summaries
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Біленко Г.І. – зав. відділом Східного мистецтва Київського Музею мистецтв
ім. Богдана та Варвари Ханенків.

Гамянін В.І. – канд. істор. наук, ст. науков. співроб. Інституту сходознав-
ства ім. А. Кримського НАН  України.

Кіктенко В.О. – канд. істор. наук, ст. науков. співроб. відділу “Класичний
Схід” Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН  України.

Ген Ерлін – професор Геньцзінського університету  (КНР).

Шекера Я.В. – викладач китайської мови Київського Інституту східної
лінгвістики і права.

Голод В.Ю. – виконавчий директор Українського центру розвитку зв’язків
з Китаєм.

Кун А.Ю. – директор науково-дослідного бюро “ТриКА”.

Марцун Є.В. – аспірант Інституту міжнародних відносин і світової економіки
НАН України.

Нікішенко С.М. – канд. істор. наук, ст. консультант відділу зовнішньополі-
тичної стратегії Національного інституту стратегічних наук.

Седнєв В.В. – канд. істор. наук, професор Інституту міжнародних відносин і світо-
вої економіки НАН України.

Таран М.А. – канд. істор. наук, асистент кафедри нової та новітньої історії
зарубіжних країн історичного факультету Київського Національного універси-
тету імені Тараса Шевченка.

Урусов В.Б. – викладач Краматорського економіко-гуманітарного інституту.

Огнєва О.Д. – канд. іст. наук,  ст. науков. співроб. відділу “Класичний Схід”
Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України.

Борділовська О.А. – канд. істор. наук, науков. співроб. Інституту сходознав-
ства ім.  А. Кримського НАН  України.
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