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ІСТОРІЯ, ФІЛОСОФІЯ ТА НАУКА КИТАЮ 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОНФУЦІАНСТВА І ДЕМОКРАТІЇ: 
СПІЛЬНЕ, ВІДМІННЕ ТА МОЖЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ

В. О. Кіктенко

Питання про співвідношення конфуціанства і демократії нерозривно пов’язано з 
можливими перспективами політичних реформ в економічно успішних країнах 
Східної та Південно-Східної Азії, які традиційно відносяться до конфуціансько-
даосько-буддійського цивілізаційного простору. “Конфуціанська” цивілізація 
була останньою з великих культурних сфер, яка увійшла в стійкий контакт із 
західним модерном. Первинна реакція конфуціанських еліт Китаю, Кореї та Япо-
нії – це абсолютне неприйняття впливу західних “варварів”, що ґрунтувалося на 
переконанні у власній культурній перевазі. З середини XVIII століття китайські 
вчені і політики почали детально обговорювати питання про те, як боротися з 
потужним впливом західної культури. І хоча китайські конфуціанці були проти 
західних видів мислення, але досить скоро вони стали визнавати економічну і 
військово-політичну перевагу західної цивілізації, що було досягнуто науково-
технічною революцією й індустріалізацією. Нищівна поразка Китаю у Першій і 
Другій опіумних війнах змушували китайських політиків та інтелектуалів пере-
осмислити традиційні уявлення про культурну і політичну перевагу Серединної 
держави [Ham 2004]. Однак думки розділилися, бо не було одностайності щодо 
оцінки демократичних цінностей, і як результат одні вважали демократизацію та 
індустріалізацію імперативом для конкурентності Китаю, а інші були принци-
пово проти будь-якої вестернізації, що найбільш проявилося в позиції відомого 
китайського філософа Лян Шуміна (1893 –1988) [Alitto 1979, 85].

Як відомо, перша демократична республіка в Азії виникла в 1911 році в Ки-
таї, але при цьому демократія західного типу в цій країні не закріпилася в якості 
державного устрою і ціннісних орієнтирів. Багато дослідників бачать одну з най-
важливіших причин цього в тому, що цьому розвитку демократизації Китаю за-
вадило конфуціанство. Домінуючою є точка зору, згідно з якою конфуціанство 
погано співвідноситься з сучасними ідеями самоврядування і політичних свобод. 
При цьому дискусії на Заході про те чи сумісне конфуціанство з демократією ма-
ють довгу історію, і загалом виділяється два основних підходи: 1) конфуціанство 
розглядається як ідеологічна основа “східного деспотизму” і отже відкидає демо-
кратію (Аристотель, Монтеск’є, Гегель, Маркс); 2) конфуціанство – це гуманістич-
не вчення близьке до демократичних цінностей (Лейбніц, Вольтер, Кене). Загалом 
дана дискусія була малоуспішною, оскільки кожна зі сторін 1) вибірково підходила 
до підбору тих чи інших аспектів конфуціанства і політичної традиції Китаю для 
того, щоб посилити свої аргументи, і при цьому не заперечувала думку своїх опо-
нентів; 2) недостатньо було проаналізовано зв’язок між конфуціанською теорією 
і китайською дійсністю [Houn 1965; Des Forges 1993; Kim 1994; Fukuyama 1995].
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У другій половині ХХ століття Японія і чотири “маленькі дракони” Азії – Гон-
конг, Сінгапур, Південна Корея і Тайвань успішно здійснили модернізацію, але 
при цьому зберегли свою традиційну культуру. У 1980-х роках сформувалися 
два припущення: 1) конфуціанська культура у значній мірі визначила економіч-
ний успіх цих країн; 2) можливість конфуціанської або азіатської моделі аль-
тернативи економічного розвитку, яка, правда, була дещо піддана сумніву після 
Азіатської фінансової кризи 1997 року. Для багатьох інтелектуалів концепція 
“азіатських цінностей”, що виникла в 1990-ті роки в Сінгапурі й досягла піку 
свого розвитку незадовго до початку азіатської фінансової кризи, була найбільш 
яскравим доказом того, що конфуціанство є антидемократичним світоглядом. У 
цей час дискусія про конфуціанство і демократію найбільш яскраво проявилася 
в протилежних оцінках американських вчених Семюела Ф. Хантінгтона і Френ-
сіса Фукуями. Так Хантінгтон стверджував, що “спадщина конфуціанства, з його 
акцентом на владу, ієрархію і верховенство колективу над особистістю, створює 
перешкоди для демократизації” [Huntington 1996, 238], і більше того він вважає, 
що поняття “конфуціанська демократія” – це протиріччя термінів [Huntington 
1993, 307], і отже конфуціанські держави можуть бути або недемократичними, 
або антидемократичними. Ці погляди філософ підтвердив у своїй суперечли-
вій книзі “Зіткнення цивілізацій і перетворення світового порядку”, в якій він 
стверджує, що “Демократизація була найбільш успішною в тих країнах, де був 
сильний вплив християн і Заходу” [Huntington 1993, 307]. Крім того, конфуціан-
ський вплив у межах “Китайської цивілізації” діє як перешкода на шляху до де-
мократизації, Південна Корея і Тайвань домоглися певного прогресу тільки тому, 
що “християнські лідери [там] сприяли руху у бік демократії” [Huntington 1996, 
193]. З іншого боку, Ф. Фукуяма стверджував, що конфуціанська система іспитів, 
освіта, досить рівноправний розподіл доходів, наявність толерантності, традиції 
інакодумства і протесту, і тенденція до егалітарності насправді сприяють мож-
ливості встановлення ліберальної демократії, яка при цьому може сильно відріз-
нятися від сучасної американської демократії [Fukuyama 1995, 21]. У 2000 роки 
ці дискусії постійно “підживлювалися” колосальним економічним зростанням 
Китаю, а криза економіки Заходу і країн західного вибору 2008 року вплинула 
на посилення критики ліберальної демократії і висунення тверджень про те, що 
Китай і азіатські моделі розвитку можуть бути альтернативою або доповненням 
до західних зразків у пошуках шляхів подальшого розвитку високих стандартів 
життя і політичної стабільності, а також про сумісність традиційних китайських 
конфуціанських вірувань і західних технологій [Yu 2009, 115–117].

На думку Ф. Даллмайра, порівняльна філософська інтерпретація, перегляд та 
уточнення понять допомагає досліджувати й більш точно аналізувати основні фі-
лософські питання, що в даному випадку стосуються наступних етичних питань: 
1) різні види ієрархії, 2) соціальні позиції і відносини в більш широкому сенсі, 
3) ритуальна необхідність поваги для інших людей і для себе, 4) режим та умови по-
літичних дебатів. При цьому необхідно розрізняти 1) конфуціанство як доктрину і 
конфуціанство як державну ідеологію; 2) демократичні механізми і гуманістичний 
дух, який представлений в демократичних, недемократичних і антидемократичних 
уявленнях. При порівнянні конфуціанства і західної демократії необхідно показати 
їхні теоретичні подібності та відмінності, розглянути взаємозв’язок між конфуці-
анством як державною ідеологією і китайським авторитаризмом, і вивчити вплив 
конфуціанства на демократизацію в Китаї. Під “демократією” тут розуміються 
тільки відповідні аспекти філософських вчень Заходу і Китаю [Dallmayr 2012].
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Спільні риси конфуціанства і західної демократії:
1) Протистояння деспотизму як гіршого прояву авторитаризму і збагачення 

людей з подальшим їх навчанням: «Коли вчитель їхав у Вей, Жань Ю правив 
колісницею. Учитель сказав: “Народу тут багато!” Жань Ю запитав: “Народу тут 
багато, але що треба зробити [для нього]?” [Учитель] відповів: “Треба зробити 
його багатим”. [Жань Ю] запитав: “Коли він стане багатим, що треба ще зроби-
ти [для нього]?” [Учитель] відповів: “Треба його виховати!”» (Лунь юй, 13: 9) 
[Переломов 2000, 389]. Затвердження взаємозв’язку, взаємозалежності і взаємної 
корисності інтересів правителя і народу: “Якщо у народу буде достаток, то хіба 
може не вистачати правителю? А якщо у народу не буде достатку, то хіба може 
вистачати правителю?” (Лунь юй, 12: 9) [Переломов 2000, 384]. Тому правителю 
важливо заручитися підтримкою народу: “Цзи-гун запитав про управління дер-
жавою. Учитель відповів: – [У державі] має бути достатньо їжі, повинно бути 
достатньо зброї і народ повинен довіряти [правителю]. Цзи-гун запитав: – Чим 
насамперед з цих трьох [речей] можна пожертвувати, якщо виникне крайня не-
обхідність? Учитель відповів: – можна відмовитися від зброї. Цзи-гун запитав: 
– Чим насамперед можна пожертвувати з двох речей [що залишилися], якщо ви-
никне крайня необхідність? Учитель відповів: – Можна відмовитися від їжі. З 
давніх часів ще ніхто не міг уникнути смерті. Але без довіри [народу] держава не 
зможе встояти” (Лунь юй, 12: 7) [Переломов 2000, 383]. Конфуцій вказує на риси, 
яких правителі повинні уникати: “Цзи-чжан запитав: – Що називається чотирма 
огидними [якостями]? Учитель відповів: – Якщо [народ] не повчати, а вбивати 
– це називається жорстокістю. Якщо [народ] не попередити, а потім [висловити 
невдоволення], побачивши результати [праці], – це називається грубістю. Якщо 
наполягати на швидкому закінченні [роботи], перш давши вказівку не поспіша-
ти, – це називається розбоєм. Якщо обіцяти нагороду, але поскупитися її видати 
– це називається жадібністю” (Лунь юй, 20: 2) [Переломов 2000, 449].

2) Конфуціанство не тільки виступає проти деспотизму, але і захищає права та 
інтереси людей, що особливо проявилося в деонтології Мен-цзи, який перевер-
шив Конфуція, бо поставив інтереси народу вище інтересів правителя: «Мен-цзи 
сказав: “Народ є головним [в державі], за ним [слідують] духи землі і зерна, а госу-
дар займає останнє місце. Тому, тільки завоювавши [прихильність] народу, можна 
стати сином неба. [Лише] придбавши [прихильність] сина неба, можна стати чжу-
хоу; лише придбавши [прихильність] чжухоу, можна стати дафу”» (Мен-цзи, Гла-
ва 7. “Цзінь сінь”. Частина 2) [Древнекитайская философия 1972, 247]. Більш того, 
Мен-цзи обґрунтовує право людей на повстання і вважає, що вбивство деспота не 
є царевбивством: «[Сюань-] ван запитав: “А чи може підданий вбивати свого го-
сударя?” [Мен-цзи] відповідав: “Того, хто губить людинолюбство, називають ли-
ходієм, того, хто нищить справедливість, називають жорстоким. Лиходіїв і жор-
стоких людей називають простолюдинами. Я чув, що вбили простолюдина Чжоу, 
але не чув, що вбили государя...”» (Мен-цзи, Глава 1. “Лян Хуей-ван”. Частина 2) 
[Древнекитайская философия 1972, 231]. Мен-цзи не був першим, хто обґрунто-
вував право на повстання, бо ця політична практика була прийнята в китайській 
державі ще в XII ст. до н. е. в концепції tiānmìng (天命, мандат неба), але, на думку 
Е. Д. Томаса, Мен-цзи надає цій концепції таке значення права, що робить його 
основою китайської демократії [Thomas 1927, 216]. Таким чином, конфуціанська 
теорія державного управління ґрунтується на патерналістській доктрині mínběn (
民本, основа життя народу, добробут народу), яка знаходить своє відображення 
в класичній китайській максимі mín wèi bāng běn (民為邦本, люди як основа дер-
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жави). Хоча існують різні трактування mínběn, але саме з цією доктриною вчені 
пов’язують демократичні ідеї у китайській політичній традиції. Дійсно, mínběn і 
ліберальна демократія прагнуть до розвитку суспільного добробуту, але вони від-
різняються в багатьох інших важливих аспектах: по-перше, ліберальна демократія 
прагне цього за допомогою відповідних процедурних механізмів, а конфуціанство 
– завдяки керівництву освіченої меншини (еліти), по-друге, в ліберально-демо-
кратичній традиції уряд отримує легітимність на основі справедливих виборів, а 
відповідно до доктрини mínběn легітимність уряду визначається і пов’язується з 
конкретними результатами його політики; в ліберальній демократії основні права 
гарантуються суспільним договором між громадянами і урядом, а mínběn обмеж-
ує участь простих громадян у політичному житті, бо всі їхні права передаються 
уряду крім можливості виступу проти політичного режиму в екстремальних умо-
вах (неефективне правління еліт).

3) Конфуціанство виступає за активну участь у політиці, що найбільш чітко 
виражено у вченні Мен-цзи, який виділив три типи участі і виходу з державного 
управління на основі конкретних ситуацій, але з чітким орієнтиром на досягнен-
ня доброчесного правління, яке приносить благо всім людям, а не на прагненні 
до влади та отриманні особистої вигоди (Мен-цзи, Глава 5. “Вань чжан”. Частина 
1) [Древнекитайская философия 1972, 240-243].

4) Пріоритет громадянської чесноти, бо демократію від деспотизму відрізня-
ють не тільки цілі, але й методи. Більшість правителів, демократичних і деспотич-
них, стверджують, що їхня політика слугує інтересам людей, але використовують 
вони різні методи для досягнення своїх цілей: деспоти свавільні і непередбачу-
вані; демократи обережні і передбачувані. Конфуціанський набір складається з 
двох достоїнств: rén (仁, людинолюбство) і lǐ (禮, чемність). “Людинолюбство” 
жодним чином не визначається Конфуцієм, який буквально лише один раз згадує 
цю якість: “Фань Чи запитав про людинолюбство. Учитель відповів: – Це означає 
любити людей” (Лунь юй, 12:22) [Переломов 2000, 386], і більшість китайців ви-
користовують це слово сьогодні в такому ж значенні. Дотримання етичних норм 
означало виконання ритуалів жертвопринесень і поклоніння предкам, але пізніше 
під цим став розумітися загальноприйнятий стандарт суспільного життя як само-
дисципліна і взаємна повага. У разі коли ці чесноти було важко здійснювати, тоді 
Конфуцій радив людям слідувати золотому правилу: “Не роби людям того, чого 
не бажаєш собі, і тоді і в державі, і в сім’ї до тебе не будуть відчувати ворожнечос-
ті” (Лунь юй, 12:2) [Переломов 2000, 381]. Так само як і у західній демократії, тут 
здійснюється заклик до ввічливості, терпимості і досягнення компромісу.

5) У конфуціанстві є сильні зрівняльні тенденції, особливо в соціально-еконо-
мічній сфері: “Я чув про те, що правителі царств і глави сімей стурбовані не тим, 
що у них мало людей, а тим, що [багатства] розподілені нерівномірно, стурбовані 
не бідністю, а відсутністю миру [у стосунках між верхами і низами]. Коли багатства 
розподіляються рівномірно, то не буде бідності; коли в країні панує гармонія, то 
народ не буде нечисленним; коли панує мир [у відносинах між верхами і низами], 
не буде небезпеки повалення [правителя]. Якби було так, тоді людей, що живуть 
далеко та не підпорядковуються, можна було б завоювати за допомогою освіче-
ності і моралі. Якби вдалося їх завоювати, серед них запанував би мир” (Лунь юй, 
16:1) [Переломов 2000, 419-420]. Безсумнівно, західна демократія робить акцент 
на політичному і громадянському рівноправ’ї, але з часом досягнення економічної 
та соціальної рівності стає все більш важливим. Цей акцент на соціально-еконо-
мічній рівності є ще однією подібністю конфуціанства і західної демократії.
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Відмінності конфуціанства і західної демократії:
1) Хоча конфуціанство і західна демократія одностайні в тому, що люди раціо-

нальні і їх можна навчати, однак ці вчення принципово розходяться в оцінці люд-
ської природи – добра вона чи зла. В цілому західна демократія ґрунтується на 
песимістичному розумінні людини, яка не є ані всезнаючою, ані всемогутньою, 
а її егоїзм робить неминучими конфлікти в суспільстві. Конфуціанство навпаки 
применшує негативну сторону людської природи. Так Конфуцій сказав, що “Лю-
дина від народження прямодушна. Але якщо вона втрачає прямодушність, лише 
щаслива випадковість зберігає їй життя” (Лунь юй, 6:19) [Переломов 2000, 344]; 
а вже Мен-цзи представив систематичний погляд на природу людини та ствер-
джував, що людська природа добра: «Мен-цзи відповів: “Якщо [природа люди-
ни] підкоряється [природним проявам] почуттів, то вона може бути доброю. Ось 
що [я маю на увазі], кажучи, що природа людини добра. Якщо людина робить 
недобре, то в цьому немає провини її природних якостей. У всіх людей є почуття 
співчуття, є почуття сорому і обурення, є почуття поваги і шани, є почуття прав-
ди і неправди. Почуття співчуття – це [основа] людинолюбства. Почуття сорому 
і обурення – це [основа] справедливості. Почуття поваги і шани – це [основа] ри-
туалу. Відчуття правди і неправди – це [основа] пізнання. Людинолюбство, спра-
ведливість, ритуал і [здатність до] пізнання не ззовні вливаються в нас, а завжди 
притаманні нам, тільки ми не думаємо про них”» (Мен-цзи, Глава 6. “Гао-цзи”. 
Частина 1) [Древнекитайская философия 1972, 244]. Песимістичний погляд на 
природу людини більшою мірою сприяє виникненню демократії, оскільки біль-
ше вимагає зовнішніх обмежень правителя, і в результаті виникає ідеал освічених 
правителів. Томас Мецгер стверджує, що на фундаментальному філософському 
рівні конфуціанська традиція залежить від ідеї гносеологічного оптимізму: пере-
конання, що можна зрозуміти суть високої моральності, політики і законів, які 
відображають ці знання. Конфуціанське суспільство прагне виконувати всі по-
всякденні завдання та ритуали в прагненні виконати цю універсальну мораль, а 
сучасна концепція ліберальної демократії заснована на протилежному принципі 
ідеологічного песимізму. Це не заперечує того, що такі знання можливі, але таким 
чином теорія і практика ліберальної демократії не ґрунтуються на створенні пра-
вил у прагненні до високої моральності [Metzger 2005, 21].

2) На думку деяких дослідників, можлива кореляція між християнством і демо-
кратією, тобто не лише античний світ, але й християнська культура є основою су-
часних демократичних цінностей. На це зокрема вказує християнське походження 
концепції розширення прав і можливостей особистості. Так християнська рито-
рика стверджує, що кожна людина священна для бога, а концепція ліберальної 
демократії базується на тому, що кожна фізична особа має невід’ємну цінність, 
незалежно від свого місця в соціальній ієрархії [Mansbach 2006, 109]. У тради-
ційній китайській культурі немає подібного твердження, і більше того філософ-
ські традиції Китаю та Заходу у визначенні особистості настільки різняться, що 
це часто визначається як підстава несумісності західної демократії та китайської 
культури. Конфуціанське суспільство зосереджено на сімейних відносинах, в 
яких індивідуум не має права на виступ проти цих соціальних зв’язків. Індиві-
дуум, виключений з родини, стає вигнанцем і зводиться до нижнього рівня со-
ціальної драбини. У конфуціанстві відсутня універсальна повага особистості, а 
особистий статус у конфуціанських громадах жорстко пов’язаний з положенням 
у соціальній ієрархії. Звідси стає зрозуміло, що багато прав і свобод особи не мо-
жуть бути представлені в китайському суспільстві так само як на Заході, а право 
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людини на участь у прямому призначенні чиновника є ідеологічно непослідовним 
з конфуціанської точки зору [Fukuyama 1995]. На відміну від західної демократії, 
яка пов’язана з індивідуалізмом, конфуціанство робить ставку на сім’ю. Хоча сі-
мейні цінності не обов’язково вступають у протиріччя з західною демократією, бо 
сім’я завжди була основою соціального осередку людського суспільства, але кон-
фуціанство головною суспільною силою робить xiàotì (孝悌, синівська шанобли-
вість) та приносить в жертву індивідуалізм і патріотизм, що мало великий вплив 
на китайське суспільство в цілому і політичну культуру Китаю зокрема. Згідно з 
Аароном Сталнакером у традиційній китайській філософії немає жодного точного 
еквівалента західному поняттю “повага”, але є близькі – це cí (辭, ввічливо схиля-
тися); ràng (讓, поступатися, ввічливо звертатися (обходитися, наприклад, з гос-
тем), бути поступливим (ввічливим, люб’язним, шанобливим, скромним)); shùn (
順, погоджуватися, схвалювати; охоче підкорятися, слухатися (кого-небудь), до-
тримуватися (чогось); та більше всіх відповідає поняття lǐ (禮, ритуал або ритуал 
пристойності). Ще ряд конфуціанських понять мають відношення до “поваги” – 
це xiào (孝, синівська шанобливість), dì та tì (弟 і 悌, братська повага) і jìng (敬, 
тремтлива повага) [Stalnaker 2013, 444]. Одним із найбільш згадуваних аргументів 
проти демократії в Китаї є саме конфуціанські сімейні цінності, які виступають 
основою всієї соціальної структури Китаю. Люди більше стурбовані своєю роди-
ною, ніж політикою. Ґрунтуючись на цьому аспекті китайської культури, багато 
китайських традиціоналістів підкреслюють, що при відмові від сильного автори-
тарного уряду китайське суспільство розпадеться. Таким чином, в очах багатьох 
демократія є занадто “слабкою” для китайського суспільства.

3) Ставлення до дихотомії ієрархії і рівності різні, бо західна демократія про-
повідує рівність як мету, а конфуціанство приймає і затверджує ієрархію як те, 
що є. Конфуцій говорив про управління державою: “Государ повинен бути госу-
дарем, сановник – сановником, батько – батьком, син – сином” (Лунь юй, 12:11) 
[Переломов 2000, 384], а Мен-цзи стверджував, що в суспільстві “Одні напружу-
ють свій розум, інші напружують м’язи. Ті, хто напружують [свій] розум, керу-
ють людьми. А ті, хто напружують [свої] м’язи, управляються [іншими людьми]. 
Керовані утримують тих, хто ними керує. А ті, хто керують людьми, утримують-
ся тими, ким вони керують. Такий загальний закон у Піднебесній” (Мен-цзи, Гла-
ва 3. “Тенський Вень-гун”. Частина 1) [Древнекитайская философия 1972, 238]. 
Крім того, конфуціанство проводить різницю між старими і молодими, між чо-
ловіками і жінками, і в кожному випадку встановлюється ієрархічне підпорядку-
вання, яке пронизує все традиційне китайське суспільство і досі існує в сучасних 
демократіях країн Далекосхідного регіону і Південно-Східної Азії.

4) На відміну від західної демократії, яка ґрунтується на законності, конфу-
ціанство робить однозначний вибір на користь етики, що усуває необхідність 
закону в суспільстві. Конфуцій стверджує: “Якщо особиста поведінка тих, [хто 
стоїть нагорі], правильна, справи йдуть, хоча і не віддають наказів. Якщо ж осо-
биста поведінка тих, хто [стоїть нагорі], неправильна, то, хоча дають накази, [на-
род] не слухається” (Лунь юй, 13:6) [Переломов 2000, 389]. Безумовно, мораль є 
обов’язковою основою життя будь-якого суспільства, та Конфуцій визначає мо-
раль достатньою підставою для управління державою, але цілком очевидно, що 
немає жодних гарантій обов’язкової моральності правителя і народу, що робить 
в цілому вразливою конфуціанську концепцію державного управління.

5) Найбільш суттєва різниця між конфуціанством і західною демократією 
проявляється в їхньому ставленні до правителя. Без виборів і поділу влади демо-
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кратія не може існувати, а в конфуціанстві в принципі не вирішується питання 
вибору правителя, тобто не забезпечується ефективний механізм недопущення 
деспотизму. Замість цього пропонується служіння загальному благу і ідеал со-
ціальної гармонії, яка є основною метою традиційної китайської політичної філо-
софії. Виборчий процес як основа сучасної ліберальної демократії безпосередньо 
протистоїть цьому ідеалу. Під час виборчих кампаній в центрі уваги перебува-
ють найбільш гострі політичні, економічні та соціальні питання, що викорис-
товуються західними політиками для соціальних розколів з метою досягнення 
підтримки з боку частини суспільства. Такий підхід неможливий для китайської 
традиційної культури, бо спрямований проти соціальної гармонії, а тому китай-
ські традиціоналісти вважають західний виборчий процес зокрема і західні демо-
кратичні цінності в цілому неприйнятними для Китаю. Інша важлива відмінність 
– це основа китайської культури на загальному благу, а ліберальної демократії 
– на особистій вигоді кожного виборця. У західній моделі пропонується вибрати 
чиновника, який приносить користь і сприяє просуванню інтересів виборця, тоб-
то обрані представники повинні служити інтересам окремих верств суспільства. 
Тому китайські традиціоналісти, як правило, вважають, що колективне благо на-
роду недостатньо представлене в західній демократії та представляє і захищає 
лише інтереси більшості [Pan 2003].

Можлива взаємодія конфуціанства і демократії. Більшість синологів, фі-
лософів, політологів, соціологів і державних діячів визнають слабке розуміння 
перспектив суспільно-політичного розвитку КНР, яка очевидно стоїть перед за-
вданням проведення радикальних політичних реформ в найближчому майбут-
ньому. Вищезазначені філософські суперечки вказують на необхідність виро-
блення з боку уряду системи, яка відповідала б конфуціанським уявленням про 
устрій держави і суспільства. Деякі вчені відзначають, що ліберальна демокра-
тія є непридатною для сучасного Китаю з його традиціями фа-цзя (легізму) і 
конфуціанства [Pan 2003], але, наприклад, Ху Шаохуа приходить до висновку, 
що конфуціанство не є ані демократичним, ані недемократичним, ані антиде-
мократичним вченням, і в той же час конфуціанство не тільки не перешкоджає 
демократизації, але й може сприяти цьому процесу [Hu 1997]. Пан Вей пропо-
нує вдосконалювати систему державного управління шляхом поєднання тако-
го аспекту демократії як облік народного волевиявлення з конфуціанською со-
ціальною гармонією. Інституційний перехід до верховенства права служитиме 
усуненню корупції і відходу від авторитаризму на основі традиційних цінностей 
конфуціанського суспільства [Pan 2003].

Найбільш системно і повно Хе Баоган виділив ідеальні форми можливої вза-
ємодії конфуціанства і демократії: 1) Конфліктна модель передбачає, що всі іде-
ологічні структури конфуціанства і демократії конфліктують одна з одною. Тут 
конфуціанство розглядається як продукт аграрного суспільства, а ліберальна 
демократія – як політичний конструкт індустріального суспільства, і відповідно 
стверджується, що оригінальні ідеї Конфуція гармонюють з ліберальними ідеями. 
Так три ключові поняття, rén (仁, людинолюбство), lǐ (禮, ритуал) і jūnzǐ (君子, 
шляхетна людина) визначають такий державний устрій, в якому центральне міс-
це займає обов’язок шляхетної людини, використовується політична нерівність, а 
моральна турбота скасовує політичний процес переговорів, і в цілому гармонія пе-
реважає над конфліктом, який в демократичному суспільстві має фундаменталь-
не значення [He 2010, 20-22]. 2) Модель сумісності допускає, що деякі елементи 
конфуціанства є демократичними чи сумісними з демократичними ідеями та ін-
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ститутами. Конфуціанська доктрина mínběn (民本, основа життя народу, добро-
бут народу) і концепція tiānmìng (天命, мандат неба) розглядаються як підтримка 
демократичних інститутів і, зокрема, таких демократичних ідей, як голосування, 
парламентаризм і партійність. Наявність традиції shēnshì ( 紳士, місцеве дворян-
ство, клас джентрі) інтерпретується як самоврядне місцеве співтовариство, свого 
роду місцева автономія і навіть примітивна форма місцевої демократії. Сама ідея 
лідерства в китайській традиції походить з місцевого співтовариства, яке спри-
яло розвитку місцевої демократії в Китаї. А оскільки конфуціанський інститут 
xuétáng (學堂, школа) є громадським форумом, де інтелектуальна еліта обговорює 
і дебатує щодо моральних, соціальних і політичних проблем, то він може бути 
перетворений у сучасне громадянське суспільство. Крім того, інші конфуціанські 
політичні інститути можуть бути трансформовані в механізми підтримки демо-
кратичного розвитку, конфуціанські традиції наукової критики можуть обернути-
ся в офіційні опозиційні сили, а конфуціанські ритуали можуть бути досить легко 
модернізовані в політичні процедури. До цього також додається те, що конфуціан-
ське допущення співіснування різних релігій може сприяти розвитку ліберальної 
терпимості, а конфуціанська екзаменаційна система надає рівний доступ до дер-
жавної служби на основі мерітократії [He 2010, 22-23]. 3) Гібридна модель ствер-
джує, що ані конфуціанство, ані демократія не можуть самі по собі запропонувати 
необхідний варіант вирішення складних проблем сучасного соціально-політично-
го та економічного розвитку Китаю, тому необхідно знайти шлях об’єднання най-
кращих рис цих систем [He 2010, 24-25]. 4) Критична модель сформувалася на тлі 
маркетизації політики, що викликало дегенерацію морального виміру політики 
в цілому. На відміну від конфліктної моделі тут конфуціанський ідеал політики 
заперечує меркантилізм, крайні прояви індивідуалізму і цілком спрямований на 
встановлення морального життя [He 2010, 25-26].

Останні тенденції в дискусії про співвідношення конфуціанства і демократії 
вказують на те, що все більше починає домінувати антидемократична риторика, 
яка відходить від власне філософських питань до прагматичних. Дві причини зне-
цінили привабливість західної демократії. По-перше, економічний бум чотирьох 
“маленьких драконів” та інших зростаючих азіатських економік розірвав зв’язок 
між західною культурою і матеріальним благополуччям, що донедавна вважався 
очевидним сам по собі. Економічний успіх конфуціанських і авторитарних сус-
пільств спростував саму ідею про те, що тільки обов’язкове прийняття таких за-
хідних цінностей як демократія є умовою економічного успіху. По-друге, деваль-
вацію демократичних цінностей стали пов’язувати зі зростанням соціальних про-
блем в країнах Заходу та західного вибору, з ослабленням контролю з боку держа-
ви за суспільним розвитком, що спостерігається з другої половини ХХ століття.
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THE FUSION OF CONFUCIANISM AND CHAN – BUDDHISM IN 
NEO-CONFUCIAN EPISTEMOLOGY: THE ENLIGHTENMENT AT 
THE SPRING OF HEAVEN

J. S. Rošker 

1. Developments of the Theory of Knowledge in the School of Mind (Xin xue 
心學): Gradualist (Xiu shen 修身) Epistemology and Epistemology of Instant En-
lightenment (Li gen 利根) 

The presumption about the non-existence of absolute validity of good and evil doubt-
less belongs to the most innovative, and at the same time, to the riskiest results of Wang 
Yangming’s philosophy. On the one hand, his deviation into the ideal space beyond good 
and evil meant a negation of Confucian determinism of concrete ethical principles, and, on 
the other, it is this very aspect, that shows us in a most clear way the impact of Buddhist 
and Daoist elements, that found – although only indirectly and implicitly – their way into 
the framework of idealistic streams of Neo-Confucianism precisely through Wang’s phi-
losophy. Therefore, it is not surprising, that this very presumption became the stumbling 
block, which later on broke up the spirits of his followers. This development was indicated 
already before his death. Its beginning is to be found in the famous dialogue between 
two of his disciples, Qian Dehong 錢德洪 and Wang Ji 王畿. In the histories of Chinese 
thought it has commonly been recorded under the title “The Enlightenment at the Spring 
of Heaven天泉證悟”. (The respective dialogue took place, of course, on the bridge above 
the Spring of Heaven, which is allegedly situated in the present Guangxi province) [Bauer 
2000, 284]. The contestable point of this debate was just the above mentioned aspect of 
Wang’s teachings. First of all, the two disciples resumed it in the following saying:

(The substance of mind is neither good nor evil. Good and evil are directed by in-
tentions. Innate knowledge provides us with understanding of good and evil. Exploring 
things means to act good and to abolish evil.)

德洪曰：－‘此意如何？’ (Dehong asked: - ‘What does that mean?’) 
汝中曰：－‘此恐未是究竟話頭。若曰心體是無善無惡，意亦是無善無惡的

意，知意是無善無惡的知，物亦是無善無惡的物。若說意有善惡，畢竟心體還
有善惡在’。(Wang Ji1 replied: - ‘I think that this is not the end of his proverb. But, 
if the substance of mind is neither good nor evil, then the intentions can not be good or 
evil either. In this case, there can be no good or evil in knowledge, nor in the things /
beings/. But if we presuppose, that there was good and evil in intentions, then the same 
should hold true for the substance of mind.’) 

德洪曰：－‘心體是天命之性，原是無善無惡的，但人有習心，意念上見
有善惡在，格，致，誠正，修此正是復那性體功夫若原無善無惡，功夫亦不
消說矣‘。(Dehong said: -’The substance of mind is the nature of the cosmos, in 
which originally there was no good, nor evil. But people also possess the habituated 
mind, and therefore their intentions are good or evil. Only through complete explo-
ration of things and through sincere cultivation of proper actions one can gradually 
return to this original stage, in which there is no good or evil. Needless to say, that 
it is a question of exercise’.)     

是夕侍坐天泉橋，各舉請正。(The very same evening, both disciples on the bridge 
over the Spring of Heaven asked their master2 to teach them about the proper understanding). 
1 Here, Wang Ji is being named Ru Zhong 汝中, which was his nickname [see Forke 1934, 414] .
2 Of course, this master was Wang Yangming 王陽明.. 
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先生曰：－ ‘我今將行，正要你們講破此意。二君之見，正好相資為用，
不可各執一遍我這裡接人原有此二種利根之人直從本原上悟入人心本體原是瑩
澄無滯的，原是個未發之中利根之人一悟本體即是功夫，人即內外一齊俱透
了。其次不免有習心在，本體受蔽，故且教在意念上實落為善去惡，功夫熟
后，渣滓去去得盡時，本體亦明淨了。汝中之見，是我這裡接利根人的，德洪
之見，是我這裡為其次立法的。二君相取為用，則中人上下皆可引入於道；若
各執一邊，眼前便有失人，便於道體各有未盡。’ (The master said:  – ‘Today I 
am leaving and I just wanted to explain to you the meaning of this saying. Both inter-
pretations are correct and complete each other, but none of them is generally valid. 
Each of them namely corresponds to a certain type of men. On the one side, there are 
people, who possess the quality of favourable roots3. This kind of people can directly 
and spontaneously experience the most elementary recognition of the substance of 
mind; they can immediately comprehend it in its totality, up to the last details. On the 
other side, many people do not possess such a quality yet. They need a lot of exercise 
and practise to obtain comprehension. Only with practise and exercise they can ex-
perience the unity of inner and outer world. The substance of their mind is covered 
by stacks of common habits, and therefore they need to be taught how to perform 
good and to avoid evil in their actions. In this way, namely by constant practise, this 
kind of people will mature in their actions and thus become able to gain the integer 
recognition of the basic substance of being. Wang Ji’s interpretation corresponds to 
the first, and Dehong’s to the latter kind of people. Both are mutually complementary, 
and therefore both kinds of learning have to be taught. If you will persist in only one 
of both methods, then one part of the people will loose the possibility to gain recogni-
tion, since no one of both interpretations represents the one and only truth, valid for 
everybody’)

即而曰：－ ‘以后為朋友講學，切不可失了我的宗旨’.” (Then he added:  –  
‘Later, when you are going to  spread out my teachings to your friends, you should by 
no means forget that!’) [Wang Shouren 1933, 26-27].

This farewell conversation of both disciples with their master was also their last 
one, because Wang Ji 王畿 in Qian Dehong 錢德洪 never met their teacher again, 
since he died soon after that. This record may be a metaphorical one only, because it 
already implies in a subtle way the boundary between instant and gradual recognition 
[Mall 1996, 27], which later on deeply marked both main currents of further devel-
opment of Neo-Confucian epistemology. In the debate about the nature or method of 
enlightenment (or salvation) this boundary is of immense importance also for Buddhist, 
especially chan – Buddhist disputes, in which it became more and more relevant for the 
increasing signification of original Buddhist thought [Bauer 2000, 286].

“In China, the controversies between gradualism and instant enlightenment or 
salvation was formed in Buddhism; as it occurred anew in the context of Wang Shou-
ren’s school, it still bore characteristic Buddhist features. On the other hand, here, 
again, we are dealing here with a characteristic Chinese phenomena. It is therefore 
reasonable not to think about it in a sense of something directly foreign, but rather 
in a sense of a specific Chinese response to something foreign. This presumption has 
been confirmed already by the fact, that similar responses could also be observed 
later in Chinese history, namely during China’s confrontation with Western systems 
of thought” [Bauer 2000, 286].

3 This expression (li gen 利根 = “favourable/roots”) is originally a Buddhist term; the word 
‘roots’ namely originally referred to connections with knowledge and recognitions, which were 
collected during the previous life. 
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2. Two new Streams in the Theory of Knowledge:  Qian Dehong 錢 德 洪 (1496 
– 1574) and Wang Ji 王 畿 (1498 – 1583)

As we have seen in the previous chapter, these two best known disciples of Wang 
Yangming’s school simultaneously also represent two basic currents in Neo-Confucian 
epistemology. Similar currents could also be observed in the parallel development of 
chan – Buddhist theories of knowledge and, speaking in terms of theosophy, in their 
teachings of salvation respectively [Rošker 2008, 245]. 

During the Ming 明 dynasty Buddhism, especially sinificated forms of this religion, 
didn’t represent a rigid opponent to Confucian doctrines anymore. The Neo-Confucian 
teachings were already well established and therefore (even the official) philosophers 
of this period could allow themselves a bit more openness of mind as well as a bit less 
dogmatism and formal theoretical xenophobia. So the representative of the subitistic 
theory, Wang Ji 王畿, openly advocated the opinion, that all three main schools of pre-
vailing thought in China, namely Confucianism, Daoism and Buddhism, were the same 
in essence [Bauer 2000, 287].

Therefore, it is not surprising, that the history of Chinese philosophy usually places 
him among the leading theoreticians of the then chan – Buddhism, although he was one 
of the most important disciples of Wang Yangming 王陽明. 

Qian Dehong 錢德洪  and Wang Ji 王畿 were close friends in spite of the rather 
significant difference between their individual understanding of methods of compre-
hension, which has been described above. Beside studying together at Wang’s school, 
they were also teaching the freshmen, which were entrusted to both of them together 
by their master. Before the novices were allowed to attend the lessons of master Wang, 
they had first to pass the beginning course of his most famous disciples. In the process 
of this course, they were taught to understand the basic approaches of Neo-Confucian 
idealism, and, at the same time, free themselves of “prejudices”, to which these het-
erodox teachings were still exposed. In 1532, i.e. only three years after their master’s 
death, Qian Dehong and Wang Ji also passed the highest official exam together. Qian’s 
most important work embraces 25 volumes under the title “Debates from the Mountain 
of Thought (Xu shan hui yu 緒山會語)”. Among other, Wang Ji is also famous as the 
establisher of the strongly chan – Buddhist determined academic group Dragon stream 
(Long xi 龍溪 ). In fact, the title “Dragon stream” was Wang Ji`s nickname, and his 
complete opus in 22 volumes also has a similar title, namely “The Collected Works of  
Wang’s Dragon stream (Wang Long xi quan shu 王龍溪全書)”.

If we compare their writings, Qian shows himself to be a more orthodox and “obedi-
ent” Confucian, who showed much more respect to his teacher, Wang Yangming, than 
his doubtless more daring, but also more creative friend Wang Ji. Although Qian thus 
by no means appreciated any risks, and decided therefore after the death of his master to 
attend a number of solid official positions, it was precisely this decision that brought bad 
luck to him. In one of this functions he incurred the displeasure of one of the emperor’s 
protégés, who arrested him instantly after. So Qian remained imprisoned till the death 
of that huffish imperial official.  In the custody, he had plenty of time for profound phil-
osophic reasoning. The sojourn in detention provided him with opportunities for more 
detailed rethinking of the gradualist epistemology, to which he was, as we have seen in 
the previous chapter, declined already at the time of his conversation at the bridge of 
Heavenly Spring. In his letter to his friend Wang Ji he entrusted to him, that this very 
experience of suppressed freedom, expropriation and isolation consolidated his recog-
nition of the nullity of any attachment and provided him with the insight into the impor-
tance of long enduring practice of asceticism for the purpose of genuine comprehension:  
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“親蹈生死真境，身世盡空，獨留一念，熒魂耿耿，中夜豁然若省，乃知上天
為我設此法象，示我以本來真性不容絲髮掛帶。” (I am wandering in the depths of 
the real space of life and death. My body, the whole world around me – all these vanished 
in emptiness. Only one single thought remained.  My spirit was restless wandering around, 
till the deep night was instantly turned into brilliant light. By that time, I knew, that this 
was the image of the method, exhibited to me by nature. It showed to me that I should use 
my own nature and liberate myself of all attachments  [Ming ru xue’an 1987, 234]. 

Despite of such and similar lyrical passages, which doubtless bear witness of his 
vein of literature as well as of his profound sensibility for linking elements of style and 
of content, Qian mostly proved himself to be rather a reproductive, than a particularly 
creative scholar. His essays were mostly collections of quotations and more detailed 
explanations of various representatives of the School of Mind, especially, of course, of 
Wang Yangming’s work. So even the central scope of his treaties is predominated by 
the repeatedly over-chewed concepts of Neo-Confucian idealism; thus, Qian was usu-
ally dealing with the not very critical, but most detailed and consequent explanations 
of the development, elaboration and reflection of well-known notions of mind (xin 
心), innate knowledge (liang zhi 良知), as well as with their connection to the central 
Neo-Confucian notion of principle (li 理).

“良知天理原非二意，以心之靈虛昭察而言，謂之知，以心之文理條析而
言，謂之理”。(The meaning of innate knowledge is actually not different from the 
meaning of natural laws. From the viewpoint of spiritual emptiness it can be named 
knowledge, and from the viewpoint of refined structural order of mind, it can be named 
principle) [Ming ru xue’an 1987, 233]. 

In epistemological sense Qian (similar, but more evident than Wang Yangming) 
places emphasis upon the function of innate knowledge as the highest criteria for dis-
tinguishing true and false or (rational and ethical) proper and wrong. 

“知則主宰乎事物，是非之則也”。 (Knowledge is the ruler of all things and a 
norm of true and false) [Ming ru xue’an 1987, 233]. 

A little special and a bit more complex is at the utmost his emphasising of the gradualist 
method of comprehension. In addition to continual asceticism and other practices in the 
cultivation of personality Qian principally stressed the importance of consequent sincerity 
in conduct and thought. Only a complete acquisition of this quality could enable us to gain 
genuine recognition, since knowledge as such was a-priori moral goodness in essence4. 

While Qian was marching upon (apparently) secure, almost a bit hackneyed paths 
of Neo-Confucian comprehension, Wang Ji`s 王畿 thought often leaked out to the 
forbidden fruits of Buddhist and Daoist disputes. This theoretical infidelity fertilised 
his philosophy by flashes of new syntheses: hence, Wang Ji indeed succeeded in 
many respects to unite certain, originally unconnected concepts of all three respec-
tive discourses into an integral, consistent and solidly elaborated theoretical system. 
In spite of these – often brilliant – contributions to Chinese philosophy, he was most-
ly represented as a negative figure of a Buddhist heretic by Confucian historiography. 
If we try to familiarise ourselves with traditional Chinese metaphors and symbolic 
meanings, we can not be astonished by the fact, that even centuries after his death, 
most various “restless spirits” were still persistently designated as adherents of Wang 
Ji’s Dragon Stream school (Long xi 龍溪) [Forke 1934, 414], even in cases, in which 
these creative critics of the ruling system of thought didn’t have anything in common 
with his philosophy. 

4 This opinion is in complete accordance with Qian Dehong’s interpretation of Wang Yangming’s 
saying about the relativity of good and evil, quoted in the previous chapter. 
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Of utmost importance, however, is the fact, that Wang Ji was a representative of a 
very rare kind of traditional Confucian scholars, who brought into their systems also 
archaic elements of the logic of double negation, that were created in the scope of orig-
inal Indian Buddhism. Wang Ji connected them to Hui Shi’s 惠 施 Zenonic concepts of 
relativity of time and space:“心非有非無，相非實非幻，纔著有無實幻，便落斷
常辟之弄，丸不著一處不離一處，是謂懸同”。(There is no presence or absence 
in our mind. Appearances are neither real, nor illusionary. If there were presence and 
absence, or reality and illusion, they would stop the eternal oscillation, which is like 
a rolling ball, touching and not touching a certain point at the same time. I call this 
floating identity) [Li xue zong zhuan, 1989, 2003]. 

Although Wang Ji’s epistemology follows the idea of mind (xin 心), its central quality 
is emptiness (xu 虛). In essence, this was a Daoist and later on also a chan – Buddhist no-
tion. Before Wang Ji, this term was never applied in Neo-Confucian systems in a function 
of any relevant concept5. Experiencing this basic quality of mind, i.e. experiencing (and 
admitting respectively) its transformation into the state of emptiness was seen by him as 
a basis for any kind of learning, i.e. as the first step upon the path, leading to recognition.

“人心要虛， 惟虛集道，常使胸中豁無些子積滯 ，方是學”。(The human 
mind should be empty. Only in a state of emptiness it can concentrate upon dao. There-
fore, the best way to learn is in the first place to remove all obstacles in our chest in to 
breath freely and openly) [Ming ru xue’an 1987, 244].

In his opinion, this very state of emptiness (xu虛) is precisely the thing, which 
connected our mind (xin 心) with the innate knowledge (liang zhi 良知), i. e. the con-
creteness with the universality and, at the same time, the present moment with eternity.

“萬物之變，不可勝窮，無不有以應之, 是萬物之變備於吾之良知也。。。
良知之能備萬物之變，以其虛也，致虛則自無物欲之間，吾之良知自以萬物相
為流通，而無所凝滯”。(The changes of all existing beings are inexhaustible. There 
is nothing, which is not in accordance with them... These changes of all, that exists, 
have been stored in my innate knowledge... My innate knowledge possesses the poten-
tial of these changes due to its own emptiness. In the utmost emptiness the border be-
tween wishes and things disappears and my innate knowledge becomes interwoven in 
the changes of everything that exists. In this state, all kinds of obstacles vanish) [Ming 
ru xue’an 1987, 243].

Besides, Wang equalises the idea of innate knowledge with another central Daoist 
concept, which epistemological roots can be found already at some ontologically cru-
cial passages from Laozi’s The Way and its Power (道德經), namely with the concept 
of solitude or of (external and inner) peace (ji 寂)6.

5 The notion xu 虛 in such crucial epistemological sense can not be found in the idealistic, and, 
of course, even less in the realistic current of Neo-Confucian systems of thought.
6 The notion ji 寂 in the sense of an epistemological category is actually not at all misplaced 
[see Lenk 1993, 7]. Of course, we are accustomed, that dialogues with other people, knowledge 
arising from books, Internet and Mexican soap operas, etc. also belonged to processes of com-
prehension. But let us remember certain situations, in which we feel inclined to get down to 
rock bottom of some important problems, and are in this process continually disturbed by lock-
smiths, who always finally come to repair the broken keyhole in the most unsuitable moment, 
by telephone calls of friends, which are bored at the moment and try to find a chatting partner, 
by screaming children, who quarrel on the last fruit yoghurt in the fridge and by the unbear-
able squealing and creaking of our neighbour’s violin, because nobody dares to tell him to stop 
playing, since he is tone deaf anyway. At least in such moments, I have the feeling, the states of 
solitude and emptiness were important preconditions for any genuine comprehension....
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“良知即是神明之德，即是寂”。“Innate knowledge is a virtue of spiritual 
clearness, above all, it is solitude” [Ming ru xue’an 1987, 268].

Even the very inherent development of Wang Ji’s idealism certainly resembles to 
Daoism, since the concepts of the Neo-Confucian School of Mind (心學), which were 
consequently applied by him, hereby led to the centre of the very being, which is empty 
with exception of the most illustrious human individuality in the form of void mind and 
of completely seized innate knowledge.

“良知是造化之精靈，吾人當以造化為學，造著自無而顯於有，化著自有而
歸於無，吾之精靈生天生地生萬物，而天地萬物復歸於無，無時不造，無時不
化，。。。，如此則造化在吾手”。(Innate knowledge is the vital spirit of creation 
and change. If I want to learn about creation and change, I recognise, that creation 
arises from absence and shows itself in presence, while change arises from presence 
and returns to absence. There is no single moment without creation and change... Con-
sequently, creation and change are well in my hands) [Ming ru xue’an 1987, 246]. 

This presumption is naturally followed by another, radically idealistic supposition: 
“萬物皆備於我，非意之也”。  (All things are within myself, not only in my 

thought) [Ming ru xue’an 1987, 243].  
3. A new Interpretation of the Method of Exploring Things (ge wu 格物)
This supposition enabled him finally also to establish an idealistic reinterpretation 

of the method of “exploring things (ge wu 格物)”, which represented the crucial meth-
od of comprehension within the realistic current of Neo-Confucianism, i.e. within the 
“School of Principles 理學”. In Wang Ji`s system of thought, this method was limited 
to the function of one of the minor exercises in cultivating ethical aspects of human 
personality:

“若知物生於意，格物正是誠意”。(Since we know that all things were born 
from meanings, exploration of things is merely a method of /obtaining/ sincere mean-
ing) [Ming ru xue’an 1987, 260].

Although Wang often applied central terminology of the Neo-Confucian School of 
Mind (Xin xue 心學), his essays still strongly resemble Daoist and Buddhist disputes. 
In his work, the genuine Confucian tradition becomes evident only at the formal – 
stylistic level, since he used – as a proper, decent Confucian – quotations of classical 
examples to prove certain elements of his philosophic system. So he explained his 
epistemology by alleging Wang Yangmin`s 王陽明  theory of the non-existence of 
substantial  receptors. Simultaneously, he quoted Wang’s presupposition of the a priori 
ethical quality, inherent to the concept of innate knowledge (liang zhi 良知), which he, 
again, linked to two famous examples of Mencius` 孟子 argumentation of the innate 
goodness of human nature7.

“吾之目遇色，自能辨青黃，是萬物之色備與目也。吾之耳遇聲，自能辨
清濁，是萬物之聲備於耳也，吾心之良知遇夫，自能知孝，遇兄，自能知弟，
遇君上，自能知敬，遇孺子入井，自能知怵惕，遇堂下之牛，自能知觳觫。” 
(When my eyes perceive colours, they can automatically distinguish green from yellow. 
That means, that all existing colours are preserved in my eyes. When my ears per-
ceive sounds, they can automatically distinguish clear tunes from vague buzzing. That 

7 As we already know, the Neo-Confucian doctrine was based upon Mencian interpretative pat-
terns of archaic Confucianism. In the present text, Wang Ji was referring to two stories, written 
by Mencius, in which the author tried to prove his presupposition about the inherent goodness 
of human nature. The first one is about the phenomena that every man, who sees a child, falling 
into a well, automatically feels compassion, and the second about the ruler, who could not allow 
his servants to kill the bull, which he previously saw trembling of fear of dying. 
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means, that all existing sounds are preserved in my ears. When my innate knowledge 
perceives the father, it will automatically know the meaning of filial piety8. When it 
perceives the elder brother, it will automatically know the meaning of fraternal love. 
When it perceives the ruler, it will automatically know the meaning of respect. When it 
perceives a child, falling into a well, it will automatically make me feel fear and irrita-
tion. When it perceives a bull in the slaughterhouse, it will automatically make me feel 
pity and dread) [Ming ru xue’an 1987, 243]. 

4. Social and Political Implications of Later Neo-Confucian Epistemologies
Although in the context of Neo-Confucian philosophy it is possible to see the later 

developments of the School of Mind (Xin xue 心學) as an opposition or even a rebel-
lion against the ruling doctrines of the realistic School of Principles (Li xue 理學), 
this kind of “rebellion” was, of course, extraordinarily subtle and apolitical. It didn’t 
proclaim its critique of the regime from the housetops. This critique was expressed 
merely in an implicit form as negation of any social or political significance. Since this 
completely passive opposition didn’t represent any threat to the Ming 明despotism 
itself, and even less to its concrete holders, it was much easier accepted by the ruling 
elite, than any kind of direct criticism. Instead of a tendency towards a change it name-
ly propagated only the escape into individual inwardness, which could be carried out 
within the framework of existing, but in essence “illusionary, false and therefore irrele-
vant” concrete social actuality. This situation offered a fertile basis for the development 
and complete exuberance of the above mentioned “School of Mind 心學”, which arose 
as an ideal counterweight to the Neo-Confucian realism and which was rooted in ideal-
istic currents of the Song 宋 dynasty.

Although such tendencies thus apparently negated the existing regime, since they 
proclaimed that it was – same as the rest of entire physical reality – Illusionary, they ac-
tually supported it. So the representatives of suchlike streams overtook from Buddhism 
– in the political sense – its most reactionary function, i.e. the function of the “opium 
for the people”. Linked to the fact, that it didn’t directly arise from the framework of 
the political suspect Buddhist religion, which was from the 10th Century on – at least 
potentially – seen as a kind of “inner enemy” by Confucians, this function (because 
of its open propagation of impolitic attitude) nevertheless represented the ideal ide-
ology, which the ruling elite needed just by that time. Therefore it is not surprising, 
that the main representatives of the School of Mind 心學, i.e. the idealistic current of 
late Neo-Confucianism, mostly didn’t come to an end on the pyres of orthodox ide-
ologies9. On the contrary: this school, which reached for idealistic patterns within the 
early Neo-Confucianism, obtained just in this period of the iron hand by great effort an 
elitist position and remained during almost the entire period of the Ming 明 dynasty in 
highly renowned condition as a kind of “updated” Neo-Confucianism in the forefront 
of ruling ideologies.
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中国文化观念在旅游景点中的具体体现 

张惠芹

 

在中国五千年的文明进程中，形成了很多文化观念，这些观念世世代代影响着中
国人的生活，反映着中国人的价值观。熟悉中国文化的人都知道，天人合一、和
谐、阴阳五行、儒学等观念在中国文化中起着举足轻重的作用，中国人的言谈举
止、生活环境、思想理念等都和这些观念密切相关；与此同时，这些观念具有一
定的抽象性，要想理解它们的深刻含义并非易事，对外国人来说要想理解这些观
念的含义就更难了，但是，它们又确实存在并影响着中国人的生活。 

文化系统是由象征符号构成的，象征符号是指代表或表示某种特定意义的现
象。它们大致可分为三类：①语言符号，②物质符号，③行为方式符号，④精
神符号（《中国社会大辞典》）。中国的很多名胜古迹作为世界文化遗产，包
含着丰富的中国文化符号，它们是呈现中国文化的物质符号，这些文化符号可
以帮助人们（尤其是外国人）更好地了解中国文化，促进跨文化交际。中国前
总理温家宝在中国的“俄罗斯旅游年”开幕式上的贺辞中指出：“旅游是促进
我们两国人民（指中俄两国——作者注）相互交流与友好的最自然、最有效的
方式”。“旅游是载体，文化是内涵”这一理念已经得到业内外人士的共识，
文化是一个共享的历史系统，承载着文化的旅游在国际旅游活动对促进不同文
化背景下活动参与者的相互了解和认同发挥着重要的作用。无论是中国传统的
旅游景点故宫、天坛、颐和园，还是新建的旅游景点奥运会场馆中，都具体体
现着很多中国文化的观念。在这些景点中，大到整体布局、主体建筑的构造，
小到植物的选择和栽种、装饰物的选用都包含着中国文化的理念。从大的布局
来说，故宫中的“和谐对称”、颐和园整体布局中“福山寿海”的图案、天坛
中“天圆地方”等都是中国文化的具体表现；如果说到名胜古迹中的植物和摆
设，那么我们可以说在颐和园乐寿堂前种植的玉兰树、海棠树和牡丹，以及陈
列的六件铜器，就反映了中国人追求“富贵”、希望“太平”的观念，因为在
中国文化中，玉兰、海棠和牡丹（牡丹是富贵的象征）象征“玉堂富贵（玉棠
牡丹）”。正殿前陈列有六件铜器：一对铜鹿，一对铜鹤和一对铜瓶，它们的
谐音正好构成了“六合太平（鹿鹤太瓶）”。“六合”指的是：东、南、西、
北、上、下六个方位，“六合太平”指全方位的太平。旅游和文化密切相关，
下面我们以故宫为例，重点介绍如何从旅游景点中表象的物体具象化为文化观
念，进而更好地阐释中国文化中抽象的观念，揭示中国文化的深层内涵。

一、 “紫禁城”中包含的“天人合一”的思想
紫禁城是故宫博物院的别称，又是明清两朝的皇宫，是皇帝的冬宫（颐和

园是夏宫）。1406年（明永乐四年）开始营建，1420年（永乐十八年）基本建
成，至今已有近600年的历史。为什么明清皇宫叫紫禁城？“紫”除了具有紫色
的意义外，还与古代星象说有关。

古代天文学家认为，北极星周围有三组最重要的星座即三垣：太微垣、紫微
垣、天市垣。太微垣中的“太微”即政府的意思，象征行政机构。紫禁城的外朝
是太微垣的象征，是皇帝处理政务的地方；紫微垣为中垣，位于北天中央位置，
故称中宫，亦称紫宫，相传为天帝的居室。而封建帝王以天帝之子自居，他将日
常居住的地方与天国的紫宫相对应，紫禁城也就成了天下的中心，成为皇宫的代
名词；天市垣象征繁华街市，是天上的市集，相当于天上神仙们的商业区，在今
天的景山一代曾经是集市，它代表着天市垣，是平民百姓居住的地方。“禁”是
指禁地，皇宫是等级森严的封建社会中最高级别的“禁区”，禁止其他人入内。
北京皇宫由此而得名紫禁城，另外这一布局也遵循了“前朝后市”的营造原则。

http://xuewen.cnki.net/R200609018.html
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在紫禁城内，很多地方的台阶都是三层，如太和殿坐落在高8.13米的三层汉
白玉石雕基座上，三层台基象征天地人三才，天和地相当于大自然，三层台基
又是天人合一、人与大自然保持和谐的象征。根据中国古代星象学，紫薇垣的
垣墙是由左面8颗星和右面7颗星组成，故宫中的东六宫、西六宫分别象征着天
上的十二星辰，它们和前朝三大殿合起来，正好是紫薇垣星座数量之和。 

内廷三大殿的名称也反映着“天人合一”的思想。乾清宫、交泰殿、坤宁
宫的命名与《周易》卦名卦义有关。在《周易》中，“乾，天也”，“坤，地
也”，乾清与坤宁是天地清宁、江山永固、国泰民安之意，乾清、坤宁两宫
是“天地定位”的中枢。两宫之间的交泰殿则出自《周易·泰·象》“天地交泰”
，意为阴阳交合、万物滋荣、子孙昌盛之意。

二、 紫禁城的构建遵从易学原则，树立皇帝绝对的权威
紫禁城的建筑中遵从天道，暗蕴机理，符合易学原则，并极为重视阴阳观

念的融合，体现九五之尊的思想。天安门、端门、午门的城楼，太和殿、保和
殿、乾清宫等都是面阔9间而进深5间，象征着天子的“九五之尊”，所以“九
五之尊”也就成了天子的代名词。

在故宫中，借用数字表达理念的地方还有很多处。如1、3、5、7、9是奇
数，也叫“天数”；2、4、6、8、10是偶数，也叫“地数”。《周易》说“阳
卦奇，阴卦偶”，9是最大的奇数，也就是最大的阳数，是“极阳数”，表示最
大的“天”数，但如果数到10，则终、则死，然后开始新的一轮循环，所以在
皇宫中最推崇数字9。紫禁城中作为城中之城用数字9的地方颇多，皇宫三大殿
的高度均为9丈9尺，角楼结构为9梁18柱72条脊（18和72也是9的倍数），宫门
为“九路钉”，横竖均为9排，共81颗（西华门除外）。另外，从紫禁城的微观
器物上看，用9之处也比比皆是，如九龙壁、九龙柱、九龙杯、九桃壶、九鼎，
据说紫禁城的总房屋数为9999间半等等，这些将皇家的至阳，至刚，至大发挥
到了极致。皇家的印为25枚，这是乾隆皇帝最后定的，为什么是二十五枚？在
阴阳学说里面，奇数1、3、5、7、9属阳，偶数2、4、6、8属阴，全部奇数（阳
数）相加之和是25，它代表着天数，皇帝之数，清朝乾隆皇帝取《周易》“天
数二十有五”之说，造定25方宝玺存放在交泰殿，现在25枚印放在地宫里。

中轴线上的建筑名称也取自《易经》。在老北京长7.7公里的南北走向的中轴
线上，紫禁城占据了三分之一，它的主要建筑位于中轴线上，而次要建筑则分
布在中轴线的两侧。外朝以太和殿、中和殿、保和殿为中心，三大殿的名称来
自《易经》乾卦的爻辞，保和大（tai）和，乃利贞，利贞是能够保持最高的和
谐。当阴阳和谐平衡协调时，则万事吉祥。

紫禁城设计的指导思想，就是要用建筑的语言，渲染、强调皇帝的绝对权
威。在人们的心理上造成一种在皇帝绝对权威面前的震慑感、崇拜感、恐惧
感。

三、 紫禁城建筑中充分体现了风水、五行的理念，追求吉祥
紫禁城是严格按风水学建筑的经典杰作。风水理论认为，气是万物的本

源，风水理论提倡在有生气的地方修建城镇房屋，这叫做顺乘生气。只有得到
生气，植物才会欣欣向荣，人才会健康长寿。 

紫禁城金水河的走向体现着风水思想。由于故宫建于平原，紫禁城北面的景
山是镇山，而拢住生气主要靠金水河，故宫金水河的走向似金帽玉带，形成抱
水，拢住生气，这是典型的吉水。为了避凶化吉，我国古代建筑师运用阴阳五
行相生相克的原理。金水河的“金”字在汉语中有很多意思，其中除了尊贵、
珍贵的意思外，还是五行中一个重要组成部分。五行学说中按方位金主西，并
且金能生水，而金水河源于北京西面的宛平县玉泉山，所以“金水河”这一名
称包含着下列两层意思，即源头自西属于金，而且金生水。这也是非常吉祥的
象征。

http://baike.baidu.com/view/437790.htm


24

就宫殿来说，以吉为上，这是最基本的要求。紫禁城中很多地方体现着五
行的原理，如故宫的宫墙四门与外朝三大殿的关系是一个正五行方位系统，它
们之间存在着一定的生克关系。在阴阳五行学说中，东、西、南、北、中为五
方，东属木，西属金，南属火，北属水，中属土，它们之间相生相克的关系
为： 

木生火 火生土 土生金 金生水 水生木
木克土 土克水 水克火 火克金 金克木
在故宫东、西、南、北、中五个方位系统中，南北轴线的南端是午门，属

火；位于中央的外朝三大殿的台基组成一个“土”形，中国文化阴阳五行中“
土”居中，所以故宫的设计者将故宫最重要的部分——外朝三大殿用汉白玉砌
成了“土”形三台；位于南北中轴线北端的神武门（曾经叫玄武门，为了避讳
清朝第四位皇帝康熙皇帝的名字玄烨而改用现名）属水。于是南北轴线上就形
成了火生土（午门和三大殿的关系）、土克水（三大殿和神武门的关系），外
生内、内克外的关系，而生进克出是典型的吉宅。

在故宫中，甚至连大门上的门钉数量都很有讲究。在红色的大门上，门钉的
数量纵横都是9颗，取最大的阳数，唯独东华门门钉数变为纵9横8共72颗。我们
知道，偶数为阴，东方属木，木（东华门的代表）能克土（三大殿的代表），
这对三大殿是不吉利的，现在把木化为阴木（即72颗门钉，偶数，为阴），阴
木未必能克阳土；而横行还是9路门钉，这样又不失帝王之尊。聪明的建筑师就
这样巧妙地解决了这个不小的难题，还是取吉祥之意。

紫禁城的颜色也与五行有关，总的来说，黄色是皇帝所用的颜色，皇宫的
屋顶都用黄色的琉璃瓦铺设的，但是在皇宫中，我们也能看到其他颜色的琉璃
瓦，如三大殿东面的三所屋顶用的是绿色琉璃瓦，因为东方属木，青色，号
称“青宫”，这里是皇太子居住之所，象征着太子年轻，正在成长之中。南方
属火，色红，所以午门彩画用红色。御花园中的钦安殿是紫禁城最北端的大
殿，里面供奉着的真武大帝五行属水，北面正中的石栏板用水纹雕饰，也暗含
有北方水位的意思。神武门东西侧大房的屋顶用的是黑色琉璃瓦，也含有水的
意思。文渊阁的墙本应为红色，红代表五行之火，但是文渊阁是最大的皇家藏
书楼，曾藏首部《四库全书》，忌火，所以文渊阁也用了代表水的黑琉璃瓦。

我国古代星象学认为，“三垣”的外围分布着“四象”：“东苍龙、西白
虎、南朱雀、北玄武”。也就是说，东方的星象如一条龙，西方的星象如一只
虎，南方的星象如一只大鸟，北方的星象如龟和蛇。“四象”实际上只是古人
认定的四种吉祥物。风水宝地一定具有下列特征：左青龙，右白虎，前朱雀，
后玄武。紫禁城的四个门就对应于四象。

午门是紫禁城的正门，因为它位于紫禁城的午位——也就是正南方，所以叫
做午门。午门整座建筑高低错落，左右呼应，形若朱雀展翅，符合四象的“前朱
雀”，该城楼的平面形状象征飞翔的凤凰，故又有“五凤楼” 之称。神武门在
明朝叫玄武门，作为古代四神兽之一的玄武（实际上玄武是由龟蛇两个动物组成
的）主北方，所以帝王宫殿的北宫门多取名“玄武”。清朝康熙年间重修时，因
为康熙皇帝的名字是玄烨，为了避讳改称神武门。东华门是紫禁城东门，东方性
属木，为青色，故比为青龙。西华门是紫禁城的西门，西方性属金，金白色，故
喻为白虎，白虎具有避邪、禳灾、祈丰及惩恶扬善、发财致富、喜结良缘等多种
神力，所以是西方的代表。四象在紫禁城中得到很好的体现。

四、 紫禁城中遵从儒家文化，强调孝顺和谐
紫禁城作为皇帝集权的核心之地，它是儒家文化及其帝王文化的成功演绎。

紫禁城不仅是皇帝及高级文官处理国家政事的场所，也是皇帝居住的地方。因
此，紫禁城既体现了文官意志，又体现了帝王意志。而文官所代表的儒家文
化，群体庞大，社会基础根深蒂固，它对帝王文化起着制约的作用，指引着帝
王文化的发展去向。帝王文化反过来又强化儒家文化。 

http://baike.baidu.com/view/32943.htm
http://baike.baidu.com/view/395912.htm
http://baike.baidu.com/view/24702.htm
http://baike.baidu.com/view/2682.htm
http://baike.baidu.com/view/32943.htm
http://baike.baidu.com/view/23224.htm
http://baike.baidu.com/view/3999.htm
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明代以儒家思想的核心经典《周礼》来建构国家的典章礼制，它也是营建
紫禁城所要遵循的法则。《周礼·考工记》的“左祖右社，前朝后市”的建设方
法对于我国历代的大都城建设都影响深远，前朝后市我们再上文中已经叙述，
下面我们重点看左祖右社是如何呈现的。“左祖右社”即左有太庙，右有社稷
坛。太庙为阴，祭祀祖先，也就是今天的劳动人民文化宫曾经是帝王们祭祀祖
先之处，这充分反映了儒家文化中“孝”的理念；社稷坛为阳，祭祀土地、谷
物稷神，也就是今天的中山公园曾经是帝王们祭祀土地和五谷之神的地方。在
太和殿南端的太和门东西两侧还各有一组建筑群，东为文华殿，西为武英殿，
这正符合了“文东武西”的理念，再往外到东边的崇文门和西边的宣武门也是
这种思想的延伸。

太和代表的是儒家的最高理想，太和殿是最高和谐的意思。通常人们认为
存在三种和谐：第一，人自身的和谐，即每个人自己要取得心理平衡；第二，
人与人的和谐；第三，人与大自然的和谐。中和代表取得和谐的方法，既遵循
中庸之道。子曰：“君子和而不同，小人同而不和”，我们要想求得中和、和
谐，就要做到求同存异。保和指取得了和谐，要善于保持和谐。三大殿的名称
是清朝顺治皇帝统一了中国之后修改的，因为他们是少数民族，所以不仅特别
强调自身的和谐，还非常重视各个民族的和谐，教派之间的和谐，君臣之间的
和谐等等，前朝三大殿的名称正是反映着和谐的理念。

五、 中华文化从传统到现代的传承
传统的旅游景点中有很多中国文化的符号，现代新建的旅游景点中也包含了

深层的中国文化元素，使心新的建筑既有现代气息，又有传统特色，这充分体
现了中华文化的传承关系。 

奥运会场馆的建设理念继承了中华文化的优秀传统。鸟巢和水立方都是第29
届北京奥会的主场馆，它们建在北京中轴线的东西两边，鸟巢的圆形代表天，
水立方的正方形代表地，一圆一方相对而立，二场馆天阳地阴乾坤同存，预示
阴阳交泰亨通吉祥，天圆地方也构成和谐统一的画面。除了表现天圆地方的理
念外，还有阴阳搭配、和谐对称的思想，鸟巢体现着阳刚之美，水立方体现了
更多的女性般的柔美，一个阳刚，一个阴柔，形成鲜明对比，在视觉上极具
冲击力。另外隋圆形的鸟巢和方形的水立方，在造型上体现了中国传统建筑的
方圆造型与对比。

奥运场馆建筑中也受到五行理念的影响。水立方代表“水”，属“阴”，鸟
巢代表“木”，属“阳”，水生木，体现的是相生的关系。这两个场馆既反映
了中国传统建筑的造型特点，又有现代建筑造型的创新思维。

奥运场馆和故宫在同一条中轴线上，左右对称，形成一条看不见的龙脉，
这条中轴线是以南城的永定门为开端，向北行到正阳门；从正阳门、天安门，
再经过紫禁城到景山；从景山到鼓楼、钟楼再到今天的奥运场馆所在地。三个
阶段就像北京的三个乐章，依次展开，这样的整体规划布局，显得壮丽而有气
势，很好地体现了中华文化的传统与现代。

参考文献：
李 建 平 . 奥 运 会 对 北 京 历 史 文 化 名 城 特 点 的 延 续 和 提 升 ［ O L ］ , 2 0 1 0

年04月24日[Electronic resource]. – Access mode: http://www.fjdh.com/
wumin/2010/04/153918102231.html
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中国故事的跨文化讲述 ：
外国人来华拍摄短视频对中国文化国际传播的价值

罗 军

在中国日渐被世界关注的今天，中国向世界提供什么样的文化体验，变得非常
重要。由国家汉办发起的、半官方的孔子学院1和由文化部在世界各地主办的官
方的“中国文化中心2”代表了中国文化主动走出去的模式。近年来，越来越多
的机构开始向海外人士、尤其是海外年轻人提供到中国拍摄纪录短片的文化体
验模式，开启了一种外国人以他者视角拍摄中国文化短视频、并且经由人际传
播模式分享中国文化的新模式。

类似活动目前主要分两类，一类以征集作品为主，另一类以创作短片为主。
征集类主要由电影节、电视节等主办，如上海国际电影节与上海大学合办的‘
国际学生短片评展’、北京电视台“青春的纪录”环太平洋大学生微纪录作品
大赛、天津滨海国际微电影节、四川电视节下属的金熊猫国际大学生电影节，
等等。以创作为核心的活动，比较有影响的是北京师范大学中国文化国际传播
研究院发起“‘看北京’中外青年暑期DV计划”，2013年升级为“‘看中国’
中外青年暑期DV计划”，2014年将进一步适应时代特征，升级为“‘看中国’
中外青年短片计划”。

北京师范大学中国文化国际传播研究院成立于2010年11月19日，由北京师
范大学与美国国际数据集团（IDG）共同组建，旨在有效整合北京师范大学、
美国国际数据集团（IDG）、政府相关部门、企事业单位及社会各界的优势资
源，通过开展扎实、深入的学术研究和富有中国文化特色的艺术创作，把中国
文化更有力地推向世界，为构建和谐的世界文化贡献力量。北京师范大学资深
教授黄会林首创的“第三极文化”理论[黄会林 2012]，为该院工作提供了理论
依据。按照黄会林依据文化影响力中国、美国、欧洲“三极”分立的世界文化
格局判断，中国文化作为“第三极”文化，其面向另外两极的扩散，应在三极
之间通过文化体验来完成，其中既包括中国文化对外传播——“我讲我的故事
给你们听”，也包括另外两极的人士来中国亲自体验中国文化后以其自有的话
语体系讲给他们自己人听——“你讲我的故事给你们听”、或者“你讲你在我
这里的故事给你们听”。

2011年，研究院邀请了来自美国的九位年轻电影人到北京，用他们的眼睛看
中国，拍摄十分钟的纪录短片，研究院提供一切费用。飞机降落后，这些从未
到过北京的外国青年面对第三航站楼惊异地说：中国怎么可以有这么好的航站
楼呢？怎么比美国的机场还好呢？在他们的脑子里，中国落后、没文化的不毛
之地。可见文化的误解有多深！但是，他们拍摄出的片子很有特点，九部作品
先在中国展映，后在美国展映。影片中是美国青年人眼里的北京，是他们亲自
看到的、亲身体验到的。拍摄题材是这些青年自己选择的，这是他们印象中、
眼里和心中的北京。例如《骑行者》，纪录了一个运动员沿着北京的地标行

1 是中国国家对外汉语教学领导小组办公室在世界各地设立的推广汉语和传播中国文化

与国学的教育和文化交流机构。全球首家孔子学院2004年11月21日在韩国首尔成立，截

至2013年9月，全球已建立435所孔子学院和644个孔子课堂，共计1079所，分布在117个

国家（地区），成为汉语教学推广与中国文化传播的全球品牌和平台。

2 中国自上个世纪80年代开始在海外设立中国文化中心，近10年发展较快，迄今为止，
已在非洲、欧洲、亚洲和美洲建成毛里求斯、贝宁、开罗、巴黎、马耳他、首尔、柏
林、东京、乌兰巴托、曼谷、莫斯科、马德里和墨西哥共13个中国文化中心。
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走。还有一部片子叫《侠》，讲述了盲童学太极的故事，美国青年生发了独特
的体悟，说原来太极不仅是功夫，更是一种有仁有义的侠义精神。“侠”的繁
体字就是一个大的“人”保护着两个小的“人”，强势的人帮助弱势的人，就
是一种仁义精神，他把片子命名为《侠》，说这就是中国人的精神。前北京市
委常委、北京市宣传部部长鲁炜出席展映，给予了充分的肯定。九部片子有三
部得了国际奖。

2012年做第二届，美国波士顿大学选拔了十位优秀的青年导演来北京。2013
年，“看北京”项目升级为“看中国”，意在把“看”的目的地从北京扩大到
其他城市，参与者由美国青年扩大到其他国家的青年。上海大学参与本项目，
举办了“看上海”项目。

截至2013年，该院已连续3年组织来自美国、法国、韩国、俄罗斯、叙利亚
等国43名青年导演，出色完成三届共43部“看中国”短片作品，共获得6项国际
奖。并在美国、法国等地合作学校进行了展映，通过天津滨海国际微电影节在
全国各地的150多个展映点实施了免费播放，并通过美国洛杉矶中美电影节、法
国巴黎中国电影节、“青春的纪录” 环太平洋大学生微纪录作品大赛、北京大
学生电影节分别设立特别展映单元等形式触达更多海外受众。

纵观近几年包括“看中国”在内的视频实践，由外国人创作的短视频对中国
文化国际传播可能起到意想不到的作用，具有不可替代的价值。笔者试图总结
如下：

一、	 正视西方妖魔化中国，以文化外交破解意识形态壁垒
中国文化第一次大规模被西方妖魔化应该是上世纪末“黄祸”论。1873年，

无政府主义创始人之一俄国人巴古宁出版《国家制度和无政府状态》[中共中
央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局 1965]一书开鼓噪“黄祸论”，认为中
国是“来自东方的巨大危险”。 德国皇帝威廉二世甚至亲自构思了一幅《黄
祸图》，西方还出现了一批关于“黄祸论”的文章和专著。有的黄祸论鼓吹者
说：“一旦中国人民意识到自己的力量时， 将给西方文明带来灾难和毁灭。”[
李博 2009]他们宣扬中国等黄色人种对西方白色人种构成威胁，企图以此论证西
方列强侵略、压迫中国有理。

如果说在建国后长期的冷战时期，中国的对话宣传不得不以“意识形态外
交”为基本思路和应对策略的话，那么今天，中国及中国文化面临的全球传播
环境随着冷战的结束已经产生了根本的变化。在国家层面保留意识形态外交为
基础的文化外交的同时，应该大力开发中华文明为基础的文化外交。

然而，面对中国政治、经济、文化的和平崛起，“中国威胁”论甚嚣尘上，
与之相伴的中国文化的国际传播也面临“文化扩张”等被丑化概念的抹黑。西
方不乏对孔子学院、中国文化中心等机构的戒备、批评甚至抵触[范超 2012]。
在批驳西方以“狭隘的西方中心主义”对中国草木皆兵的同时，中国也应该反
思，传统的对外宣传、对外传播的意识和做法，是不是也有单极主义、单边主
义、“东方中心主义”的嫌疑？由国家主导的文化外交模式是不是也会因中国
意识形态和国家体制的独特性而导致误解和抵触？

类似“看中国”这样的体验式项目，目的是发挥中国文化的文明优势，以青
年人文化体验的形式，邀请外国青年来亲身经历中国文化，发现鲜活的中国生
活，发掘独特的中国故事。意识形态是“硬”的底线，中国文化是“软”的界
面。这个界面可以完全开放给外国，以便意识形态可以软性置入。

二、	 积极推动人际文化体验，唤醒他者的文化认同
文化的交流、文明的碰撞，从来都是被“人”完成的，尤其是那些具有跨文

化旅行能力的精英分子。13世纪意大利的马可·波罗、20世纪英国的李约瑟等来
华使者、汉学家对中国文化的国际传播曾经起到的作用，正是这种人际文化传
播优势的体现。这些人士，来源于中国文化之外的区域，天然地会使用他者的
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视角来体验中国文化，并在其文化话语体系内对中国文化进行传播。
“看中国”等邀请外国人来华拍摄短视频的项目，正是在这一点上，有意识

地安排了具备影视创意和独立制作能力的外国知识青年到中国来寻找、拍摄、
呈现中国故事。中国文化国际传播研究院在招募外国青年的时候，专门规定候
选人资格为“第一次来中国”，以保证他们对中国文化的陌生感，克服传统的
对外传播“只缘身在此山中”而“不识庐山真面目”的审美疲劳。从叙事学角
度看，同样一个故事，中国人一定是在中国话语体系里讲述，外国人自己讲，
那也一定是外国人的话语体系。每个项目体验者通过早期策划、前期拍摄、后
期制作等环节多频次、多层次、多角度地切入某个中国文化的显性点，持续地
深度体验、观察、审视、反思、表现中国文化。有位来自美国埃默里大学的学
生，在参加该项目之前对北京的垃圾处理做了大量的研究，来北京后经过实地
考察，最终以一个可乐瓶从卖出到回收的生命周期这样一种西方观众熟悉的视
角，讲述了北京这个超大城市并不落后的垃圾处理现状。该片经过中外青年配
对创作，最终定名为《一瓶识京华》，虽然没有获得国际影视奖励，但是在西
方最大的视频分享网站里已经收获了较多的点击量。

这种人际文化体验，可以很好唤醒外国人以“他者（Others）”身份接受和
认同中国文化，尤其是其中容易引起他们拍摄兴趣的文化点。

三、	 充分利用影视的视觉化传播优势，克服汉字传播的难点
对于大多数西方人士，汉字实在是难以掌握的文字。早期来华的传教士大多

数都具有较高的语言天赋，即便是这样的语言人才，比如当时来自莫拉维亚（
今属捷克）的耶稣会士严嘉乐在他写回欧洲的信中提起学中文时，通常也都认
为3-5年才能入门[严嘉乐 2002，16]。可想而知，普通欧美人士学习汉语还需更
长时间。而中国文化最贴切的符号体系，到目前为止恰恰仍然是汉字。因此，
中国文化的国际传播在影像时代之前，一直非常困难。

影视语言涵盖文字、音乐、戏剧、美术等多种人类符号体系，具有超越文
字的可能性，便于跨文化阅读。最早西方影视界严肃地介绍中国文化主要是
以人类影像学意义的纪录片的形式反应中国文化中具有文化独特性的内容，
如建筑、美术、音乐、戏剧、文物等。西方有句谚语“眼见为实（Seeing is 
Believing）”，当大多数人阅读汉语有困难时，视觉化的素材便成为当然的选
择。

外国人拍摄短视频项目以视频为唯一内容载体，以影视“分散拍摄+后期剪
辑”的创作流程为文化体验过程，除了提供全方位的文化暴露，还为这些中国
文化的文化点提供了国际化的视觉语言探索。

四、	 以短片形式突破收看障碍
提到影视，人们习惯性地想到大电影、电视剧、纪录片等大制作。事实上，

随着影视设备门槛的逐步降低，个人、或者以个人为中心的小团队影视创作已
经十分成熟，而且收视群体也正在稳步增加。

有别于大屏幕影院放映的大电影和电视频道播出的电视剧、纪录片等，短视
频获得越来越多的收看份额。各国相继开通4G移动互联网以后，短视频收看量
更是呈现井喷局面[张瑞婕 2014]。有质量的短视频十分短缺。具有文化新奇性
和正义性的中华文明、中国文化类题材的短视频，更是少之又少，有的也多为
早期长纪录片、电视片等的片段剪辑，无法满足世界受众面对世界文化多样性
时的短片需求。

再以“看中国”项目为例，短片均在网络上免费投放，并在国际电影节等专
业性的活动中以学生习作的身份参展。这些短片都在10分钟以内，符合网络用
户收看篇幅、也兼顾了手机用户随时随地的收看方式。较之于必须买票才能观
看的中国电影，这样的短片没有影院设施、院线覆盖、排片等的硬件要求；较
之适合客厅收看的电视剧、电视纪录片等电视内容，短片克服了电视必须通过
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传输才能被收看的技术障碍。就画质等技术指标而言，“看中国”项目生产的
短片，既可以满足大屏幕放映，由适合小屏幕放送，具有很强的视频类纵向投
放优势。

短片投放的灵活性，创作的分散性、自发性、便捷性等，值得重视，在国家
战略层面重视发挥短片的轻骑兵作用。

五、	 用数字化打破国家边界
“看中国”等项目创作的短片全部在网络投放，用户通过电脑、移动终端（

包括手机）等收看的模式，也可以理解为“数字外交”的案例。如果我们以奥
巴马竞选时 “Yes, We Can” 有意识、大面积使用数字技术助选而改变政治生
态为早期案例的话[Wallsten 2010]，这样的案例正活生生发生在我们周围，比如
大家知道的“美国大使馆微博发布北京空气指数”事件 [祝华新等 2011]。互联
网、移动互联网正在重新建构世界文化格局和世界媒介生态，基督教文化为背
景的西方文化再次表现出比中国文化更强的渗透力和扩张决心，较早地占领了
数字领域的话语权 [Dizard 2001]。

在国家媒体、党派媒体、商业媒体、公共媒体、个人媒体并存的今天，数字
化媒体是完全超越国家边界的。美国国务院2002年创立了“电子外交任务组”
后扩大为拥有80余位雇员的“电子外交办公室” [Stoltzfus 2008]。 英国外交与联
邦事务部也设立了“数字外交办公室”。越来越多的外国政府、机构、人员在
中国的微博、微信开设账户、发布视频。

在操作国际媒体的实践中，中国比较注重购买西方商业媒体，比如由新华
社购买了时代广场的大屏幕 [史安斌 2011]，不太重视互联网内容的主动提供。
中国主动注册、管理、在境外注册的国际互联网平台或者门户里保持具有影响
力的互联网账户凤毛菱角。中国一方面在显性的商业媒体层面因为花钱大方而
饱受诟病，另一方面又在隐形的数字媒体上因没有内容而节节败退；一方面在
最花钱的媒体上为西方提供“中国要购买世界”的佐证，出力不讨好，一方面
又在最少花钱、最可以发挥人数优势的互联网内容上几乎完全瘫痪。因此，类
似“看中国”这样的短视频项目的意义就在于用西方人创作的关于中国文化的
短视频直接传输给西方受众，中间没有任何商业中介、不投放在商业媒体、也
就没有商业利益。在以民族国家为单元的当今国际政治体系中，数字化短视频
模式显然具有穿透力强的优势。

六、	 充分发挥非营利组织作用，弥补公共外交的主体缺失
北京师范大学中国文化国际传播研究院作为非营利组织，属于西方人愿意

接受的“第三领域”[张莉等 2000]。研究院近几年在美国、法国、中国等地相
继组织各种活动，非赢利组织的身份解除了大多数西方学者、学生、友人的疑
虑。较之于政府背景过于明显的机构，研究院在组织活动时较易得到较多海外
友人的支持。为了强化“非赢利”优势，黄会林教授依托北京师范大学教育基
金会，在中国文化国际传播研究院建立了 “会林文化基金”，全面淡化官方色
彩。通过学术机构大张旗鼓地传播中国文化的正能量，应该是今后中国文化外
交的重要实践。美国福布莱特基金会、福特基金会等，都是非赢利基金会，他
们对于美国的文化外交都曾经作出过重要贡献[胡文涛 2008]。中国文化的国际
传播也应该大力发挥民间基金会的作用。

外国人来华拍摄短视频实质是影像人类学意义的跨文化实践，对作为参与者
的外国人和作为报道对象的中国文化均能各取所需，实现双赢。

LITERATURE

范超。 孔子学院究竟惹了谁？妖魔化孔子学院背后的冷思考。 Retrieved 
May 01，	2014, from http://www.gz.chinanews.com/content/2012/06-12/12918.shtml

胡文涛。冷战结束前私人基金会与美国文化外交 // 太平洋学报, 2008, №3。

http://www.gz.chinanews.com/content/2012/06-12/12918.shtml


30

黄会林, 高永亮。“第三极文化” 的命题, 内涵及目标 // 山西大学学报: 哲学
社会科学版，2012，Vol. 34，Issue 6。

李博，奚平。西方关于中国的五大失败预言 // 中国社会科学报，2009，Vol. 
7，Issue 1。

史安斌。内容，信道和受众的竞争——从中国国家形象片看挑战与前景 // 对
外传播，2011，	№9。

严嘉乐。中国来信 (1716—1735)。大象出版社, 2002。
张莉，风笑天。转型时期我国第三部门的兴起及其社会功能 // 社会科学， 

2000，№9。
张瑞婕。4G 时代电视台的新媒体转型: 从媒体到内容提供商 // 声屏世

界，2014，№3。
中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局。巴枯宁“ 国家制度和无政府

状态” 一书摘要。人民出版社，1965。
祝华新, 单学刚, 胡江春。 2011年中国互联网舆情分析报告。 社会蓝皮书: 

Z01Z，2011。
Deng K. G. A critical survey of recent research in Chinese economic history // The 

Economic History Review, 2000, Vol. 53, Issue 1.
Dizard W. P. Digital diplomacy: US foreign policy in the information age. 

Westport, Conn., London, 2001.
Stoltzfus K. Exploring US e-diplomacy and non-state actors’ increasing 

communicative influence // Proceedings of the 2008 international conference on 
Digital government research, Digital Government Society of North America, 2008.

Wallsten K. “Yes we can”: How online viewership, blog discussion, campaign 
statements, and mainstream media coverage produced a viral video phenomenon // 
Journal of Information Technology & Politics, 2010, Vol. 7, Issue 2-3.



31

ПОЛІТИЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

РОЗВИТОК КИТАЮ

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН КНР ТА США. ПЛАН 
РОЗВИТКУ 2022 – 2012 РР.: ВИКЛИК ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

В. Ю. Голод

Китайсько-американські відносини знаходяться в фокусі уваги через де-
кілька причин: по-перше, це дві найбільші економіки світу; по-друге, це дві 
взаємопов‘язані економіки світу, зміна тенденцій розвитку відносин буде мати 
суттєвий вплив на глобальну економіку, політику та інші сфери; по-третє, через 
українське питання. Метою даної статті було висвітлити особливості сучасних 
економічних відносин та основні положення десятирічного плану розвитку між 
КНР та США на 2012 – 2022 роки.

Активна фаза відносин між країнами розпочалася після візиту президента 
США Річарда Ніксона 21 лютого 1972 року. “Шанхайське комюніке” заклало 
основу для розвитку відносин між країнами [Міжнародні відносини… 2010]. 
Батько китайських реформ Ден Сяопін розумів, що Китай треба відкривати сві-
тові, бо за рахунок бідного та неосвіченого населення неможливо досягти еко-
номічного розвитку. Президент Річард Ніксон та голова КНР Мао Цзедун дозво-
лили своїм країнам співпрацювати супроти радянської гегемонії. Ця співпраця 
змінила світ. 

Починаючи з 1978 року, року встановлення дипломатичних відносин, Китай 
та США пройшли довгий поетапний шлях розвитку, наразі стали другими най-
більшими торгівельними партерами. Ніколи в історії світовий лідер та його зрос-
таючий конкурент не були настільки взаємопов’язаними. За ці роки ВВП КНР 
збільшився з 341 млрд. дол. США до 9,13 трил. дол. (2013р.); США з 6,54 трил. 
дол. США до 15,68 трил. дол. США (див. Рисунок 1) [World Bank]. Ми всі на-
очно бачимо зміни в інфраструктурі, освіті, рівні життя населення, Китай стає 
все більш відкритим, сучасним, глобалізованим. 

Протягом 1992 – 2012 рр. експорт КНР до США збільшився з 9,65 млрд. дол.
США до 364 млрд.дол.США (в 38 разів). Експорт США до КНР збільшився з 10,5 
млрд. дол. США до 163 млрд. дол. США (в 15,5 р.) [The Census Bureau]. У 1978 
році, ще до початку реформ, загальний обсяг міжнародної торгівлі КНР становив 
лише 20,3 млрд. дол., а США – 399,2 млрд. дол. В 2012 р. загальний обсяг тор-
гівлі КНР становив 4,3 трил., поступаючися лише США – 4,9 трил. дол. США. 

Дивлячись на ці вражаючі цифри, можна сказати, що співробітництво між 
країнами – це була “good deal” – угода сторіччя. США зі своїми інформацій-
ними, комунікаційними технологіями та інноваціями та Китай зі своєю деше-
вою, працьовитою робочою силою та сприятливим інвестиційним середовищем 
склали вдалий тандем. Необхідно пам‘ятати, коли Китай розпочав свої реформи, 
США перші відкрили свій ринок для китайських товарів, та всі інші країни по-
чали наслідувати [Nixon 2011]. Як наслідок, КНР – член СОТ з 2000 року. Було 



32

підраховано, що кожний мільярд доларів експорту до США з додатковою вартіс-
тю на рівні 0,573 млрд. створював 38 930 робочих місць не в с/х галузі. Тобто в 
2010 році при експорті у 293,2 млрд. дол. США було створено 11,8 млн. робочих 
місць. В свою чергу США – крупний інвестор для КНР, починаючи з середини 
1980-х років. Сток американських прямих інвестицій в КНР склав 54 млрд. дол.
США в 2011 р. Китайських інвестицій в США – 9,5 млрд. дол. США. Це не тільки 
капітальні інвестицій, а й інвестицій в технології та ноу-хау. Китайські еконо-
місти не раз підкреслювали той факт, що дешеві китайські товари тримають рі-
вень інфляції в США на низькому рівні. Уряд КНР створив комфортні умови для 
американських транснаціональних компаній, вони мають конкурентні переваги 
в світі, налагодивши збирання кінцевих продуктів в КНР. 

Наразі ключовою задачею для КНР є переорієнтування з експортно-орієн-
тованої економіки в економіку з високим внутрішнім споживанням. Для цього 
необхідно вирішити ряд соціальних питань, збільшити чисельність середньо-
го класу. Бажана мрія, перетворитись із світової фабрики у країну з високим 
інноваційним потенціалом. Тому поступово імпорт американських товарів та 
послуг до КНР буде зростати (особливо послуг: консультативних, фінансових, 
логістичних тощо). 

Варто зазначити, що Китайський Народний Банк, китайський найбіль-
ший банк, є держателелем найбільшого обсягу американських казначейських 
зобов’язань на суму 1,2 трил. дол. США, що дозволяє тримати облікову ставку 
на низькому рівні та підтримує світову фінансову стабільність.

Китайсько-американська фундація (China – U.S. Exchange Foundation) на базі 
аналізу та розрахунків спеціалістів з Peterson Institute of International Economics, 
China Centre for International Economic Exchange, Chinese Academy of Science за-
пропонувала громадськості план розвитку відносин між країнами на 2012 – 2022 
роки [China–United States...]. Отже, прогнозується стабільне зростання ВВП КНР 
на рівні 7,5%, що зможе забезпечити подальше інфраструктурне інвестування, 
урбанізацію та модернізацію. Саме внутрішнє споживання стане основною ру-
шійною силою економічного розвитку КНР в найближчі 10 років. Середній клас 
повинен збільшитись з 230 млн. (2012 р.) до 630 млн. (2022 р). Зрозуміло, що буде 
зростати рівень середньої заробітної плати, що вже спричиняє відтік виробництв 
до більш дешевих місць, як Бангладеш, Індія, В‘єтнам. Тому уряд розуміє нарос-
тання соціальних проблем та вивчає досвід, наприклад, американських програм 
перекваліфікації та інвестицій в освіту. Прогнозується подальше зростання еко-
номіки США на рівні 3% та збереження ролі лідера країни-новатора. 

Планується до 2022 року КНР та США будуть найбільшими торгівельними 
партнерами. Перш за все очікується 3-х разове зростання американського імпор-
ту до КНР до обсягу 530 млрд. дол. США, що дозволить створити в США до-
датково 2,54 млн. робочих місць. Китайський експорт до США повинен вирости 
до обсягу 850 млрд. дол. США. Китай намагається зняти обмеження на імпорт 
високо-технологічної продукції та технологій з США, але спеціалістами не про-
гнозується послаблення в цьому питанні в найближчі 10 років. Однак має збіль-
шитись експорт послуг з США до КНР. Взагалі доля сектору послуг в китайській 
економіці недостатня – 45%. Наприклад в США ця цифра сягає 80%. Такі компа-
нії, як McDonald’s, Starbucks, KFC вже давно успішно працюють на китайському 
ринку. Очікуються нові гравці. Сільське господарство, альтернативні джерела 
палива, освіта, модернізація виробництв – це той обсяг підвищеного інтересу для 
американських інвестицій. Цікавим було припущення, що КНР та США зможуть 
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запровадити зону вільної торгівлі. Цікавою є співпраця у сфері туризму. В 2012 
році 1,5 млн. китайських туристів відвідало США. Очікується, що у 2022 році 
їхня кількість зросте до 5,73 млн. Американських туристів, що відвідали КНР в 
2012 році, налічувалося 2,12 млн. Прогнозується зростання мінімум в 2 рази, од-
нак обсяг залежить від рівня розвитку китайського сервісу. 

На саміті АТЕС 10 листопада 2014 року президент США Б. Обама неоднора-
зово підкреслював, що “США та увесь світ хочуть бачити успішний Китай”. Аме-
риканський лідер покликав Сі Цзіньпіна до зміцнення співробітництва в справі 
підтримання світового порядку. На сьогодні Америка володіє енергетичними та 
військовими ресурсами, яких немає в КНР, а також користується підтримкою 
ряду азійських країн, з котрими Китай не в найкращих відносинах. Тим не менш, 
Китай вважається державою, чий вплив в світі все більше посилюється. Тому 
найближчі роки ми будемо спостерігати лише зміцнення відносин на благо обох 
країн та світу в цілому. 

Рисунок 1. Динаміка зростання ВВП КНР та США, трлн. долл. США

1978 – 2014 роки 

Джерело: Світовий банк
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КАМПАНИЯ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ (2012 – 2014 ГГ.) 
И ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА В КИТАЕ ПРАВОВОГО 
ГОСУДАРСТВА

А. А. Коваль 

Начатая в 2012 году антикоррупционная кампания в Китае, стала самой масштаб-
ной внутриполитической кампанией в стране со времен Мао Цзэдуна. В ноябре 
2012 года, по результатам обсуждения вопросов борьбы с коррупцией в ходе 
XVIII съезда КПК компартия Китая и ее новый лидер Си Цзиньпин объявили о 
начале масштабных мероприятий по искоренению с коррупции. На тот момент, 
по мнению, как партийного руководства, так и экспертного сообщества, эта про-
блема достигла таких масштабов, что угрожала существованию партии и госу-
дарства, подрывала авторитет власти в целом.

Сегодня в конце 2014 года, можно подвести первые итоги этого нового полити-
ческого курса и начального этапа активной антикоррупционной борьбы. Можно 
ожидать, что с 2015 года, главным целями станет усиление эффективности уже 
существующих механизмов антикоррупционной борьбы и переход к усовершен-
ствованию законодательства для создания универсальных правовых норм для 
борьбы и искоренения коррупции. Предполагается, что после их принятия и вве-
дения в действие, антикоррупционная борьба в Китае получит новые дополни-
тельные стимулы. В то же время специфика развития правовой системы в Китае 
не позволяет говорить о том, что эта работа будет проведена быстрыми темпами. 
Однако, в случае успешного разрешения этой проблемы, Китай сможет постро-
ить новую систему на принципах верховенства права, в которой по-новому будут 
решаться вопросы антикоррупционной борьбы, отношения партии и государства, 
разделения функций ветвей власти и правовой защищенности граждан.

Коррупция в Китае: как проблема и явление
Коррупция в Китае не является каким-то исключительным явлением, и ки-

тайцы всегда настаивали на том, что нет смысла преувеличивать уровень кор-
рупции в их государстве. Тем не менее стоит отметить, что Китай всегда в гло-
бальном индексе восприимчивости коррупции, который ежегодно составляется 
Transparency International находился среди стран, которые по уровню коррупции 
намного отставали от стран, где практики государственных решений открыты и 
прозрачны, поскольку сама система в государстве не противостоит таким эле-
ментам коррупции как взяточничество, подкуп, хищение, закулисные сделки, ку-
мовство, злоупотребление властными полномочиями. 

В 1996 году Китай занимал 50-е место среди 54 стран, которые тогда про-
анализировала в своем отчете организация Transparency International, что было 
признаком чрезвычайно высокого уровня коррупции. В то же время в 2004 году, 
когда были проанализированы уже 146 стран Китай занял 71-е место. В 2013 
году Китай занимал 80-е место среди 178 стран мира, по которым был составлен 
данный индекс. 2 декабря 2014 года Transparency International опубликовала но-
вейший отчет [Corruption perceptions index 2014], в котором позиции Китая резко 
ухудшились. Он оказался на 100-м месте среди 174 стран мира. Как заявили в 
международной организации, эти данные отражают настроения общественного 
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мнения и китайских экспертов по данному вопросу. И снижение рейтинга Китая 
по итогам 2014 года, как раз и является свидетельством того, что “закоренелая и 
системная” проблема коррупции наконец-то начала решаться. 

Представитель китайского МИДа был вынужден сделать заявление по этому 
поводу, сказав, что такие данные доклада Transparency International “противоречат 
хорошо всем известным достижениям Китая в антикоррупционной борьбе”. С на-
чала антикоррупционной компании в 2013 году более 75 тысяч официальных лиц 
были наказаны за коррупционную деятельность и это наилучшим образом демон-
стрирует решимость властей искоренить коррупцию [McKirdy 2014]. 

Однако, стоит согласиться с мнением, что как раз успехи Китая в борьбе с 
коррупцией в последние годы и вскрыли реальные масштабы проблемы, показа-
ли всю ее серьезность. Поэтому падение рейтинга Китая в индексе Transparency 
International действительно может быть рефлексией на реальное состояние дел 
и быть более адекватной оценкой угрозы от коррупции в Китае, которую даже 
председатель КНР и глава КПК Си Цзиньпин назвал той единственной причи-
ной, которая может привести к “краху Компартии и разрушению государства”. 

Но даже если согласимся с мнением ряда китайских ученых, которые говорят, что 
влияние коррупции в Китае не стоит преувеличивать, то безусловно ни в коем случае 
это не означает, что коррупция в Китае не имеет своей уникальной специфики. Она 
определена культурными и историческими особенностями развития Китая, а также 
уникальностью того пути реформ, который избрал Китай в последние десятилетия. 

Коммунистическая партия Китая уже на ранних этапах реформ, в начале 90-х 
идентифицировала коррупцию, как одну из самых существенных угроз для себя, 
и легитимности власти, которую эта партия олицетворяет. Однако, дальше офи-
циальной констатации этого факта председателем КНР Цзян Цзэминем, работа по 
системному искоренению коррупции фактически не велась. При этом уже с 1982 
года, в соответствии с Уголовным кодексом, взяточничество в Китае являлось 
преступлением и каралось либо пожизненным заключением, либо казнью. Од-
нако это касалось крупных взяток в размере более 100 тысяч юаней, за которые 
предусматривается срок заключения на 10 и более лет, вплоть до пожизненного. 
Но если “обстоятельства особенно серьезные”, то выносится смертный приговор 
с конфискацией всего имущества. Однако, эти “серьезные обстоятельства” учи-
тываются на практике очень редко. 

Эксперты выделяют два основных типа коррупционных действий, наиболее 
распространённых в Китае в 1990-е годы. Прежде всего, экономическую корруп-
цию, основанную на получении доходов путем незаконных операций с различны-
ми фондами в условиях становления рынка и злоупотребление властью для полу-
чения персональной или корпоративной выгоды. К этому можно добавить множе-
ство “полулегальных” способов получения доходов, которые можно также трак-
товать, как обычную коррупционную практику, которая в то же время не могла 
быть так квалифицирована по причине того, что она не подпадала под какое-либо 
уголовное преступление предусмотренное законодательством. Некоторые формы 
коррупционных действий “отмирали” сами собой с развитием в Китае рыночной 
экономики (например, спекуляции на разнице рыночных и фиксированных цен), 
но практически одновременно возникали новые [Wei-Wei Zhang 2000, 133]. 

 Условно все это можно назвать формированием “коррупционной культуры”, 
которая была вызвана к жизни именно процессом реформ и бурным экономи-
ческим развитием Китая. Де-факто, многие отрасли новой китайской экономи-
ки были с самого момента своего возникновения “полу-криминализированны-



36

ми” и это постепенно создавало восприятие, что такой способ ведения бизнеса, 
выстраивания деловых отношений на коррупционных схемах, является новым 
стандартом поведения. И он лишь меняется в зависимости от изменения ситуа-
ций, появления новых возможностей. Одним из следствий такого явления стало 
то, что китайцы начали воспринимать коррупцию как некий динамический про-
цесс, а не список прегрешений, который можно кодифицировать и запретить. 
По данным доклада “Противостояние коррупции” опубликованном компанией 
PricewaterhouseCoopers, в Китае в 2007 году 72% глав компаний считали корруп-
цию “естественной” и полагают, что ее невозможно искоренить.

Сказанное выше объясняет почему в наиболее бурный период развития ры-
ночных реформ в Китае, китайцы не ставили вопрос об искоренении коррупции 
как таковой, поскольку она стала частью общественной культуры и культуры 
власти. Однако, например, китайский ученный и нобелевский лауреат Лю Сяобо 
в своем исследовании “Кадры и коррупция” применительно к Китаю, настаивает, 
что первичным источником для коррупции в Китае была именно политическая 
природа режима. Поскольку, как считает он, коррупция, которая существовала 
и в императорском Китае до революции 1911 года, никуда не исчезла и в годы 
правления Мао Цзэдуна. Для своего исследования он оперирует понятием “не-
правильное поведение” официальных лиц, которое, по его мнению, определя-
ет коррупцию, как “отклонение” (девиацию) от установленных режимом норм 
и правил, в ходе которых лицо или группа лиц используют свою организацию 
вместо того чтобы работать для нее, и в которой отдельные персоны начина-
ют играть более важную роль, чем сама организация. При этом, исходя из та-
кого постулата, он не всегда связывал коррупционные действия с получением 
личной или материальной выгоды и также полагал, что традиционное для Китая 
использование “личных связей” (гуаньси) не в каждом случае может считается 
действием коррупционным по натуре. Не считал он коррупцией в чистом виде 
также бюрократизм и проблему несовершенного стиля управления [Lü Xiaobo 
2002, 12]. Наиболее распространенными видами коррупции среди официальных 
лиц он выделял взяточничество, получение незаконной ренты и разворовывание 
общественных фондов, злоупотребление служебным положением. 

Таким образом, в отличии от коррупции вызванной экономическим ростом и 
переходом к рынку, другим аспектом коррупции стала концентрация политиче-
ской власти в руках чиновников, а более точно применительно к реалиям КНР 
– партийно-чиновничьего аппарата. В то время как Коммунистическая партия 
Китая фактически монополизировала все возможности для карьерного роста и 
получения материального вознаграждения в рамках существующей политиче-
ской системы, а призывы к большей демократизации в Китае звучали крайне 
редко, злоупотребления властью начали все чаще рассматриваться как “корруп-
ция”. И в таком смысле призывы “к борьбе с коррупцией” и стали своеобразным 
выражением протеста против действий властей, одним из немногих возможных 
способов для критики власть предержащих [Kinkley 2006, 3]. 

Интересно отметить, что борьба с политической коррупций в 1990-х годах су-
ществовала, например, как “сюжет” в китайской новеллистической литературе, 
где она среди прочего прочно ассоциировалась с “обратной стороной” экономи-
ческой реформы, ее наиболее негативным аспектом, впоследствии вобрала в себя 
многие негативные аспекты жизни китайского общества. В этом своеобразном 
жанре “антикоррупционной фантастики” работали такие известные китайские 
писатели как Ван Аньи и будущий нобелевский лауреат Мо Янь. 
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При этом литературные образы представителей коррумпированного чиновниче-
ства и бизнеса, которые мешают развитию страны и реформам, раздвигали рамки 
поля для оценки обществом коррупции в Китае. Если на Западе существует доста-
точно четкое понимание коррупции именно через юридические дефиниции, то в 
Китае благодаря не правовому, а именно литературному осмыслению широко ис-
пользуемого общего термина “коррупция” (фубай – в смысле действий, поведения, 
которые имеют коррупционную составляющую) – это явление начало приобретать, 
куда более широкие смысловые понятия и со временем стало ассоциироваться с 
разложением и загниванием общества, падением моральных устоев и прочих дру-
гих качеств, которые нормальное и нравственное общество должно воспроизводить 
и беречь. В Китае начали говорить о “духовной коррупции”, “коррупции нравов” и 
т. п. На практике слово “коррупция” в Китае стала обозначением любой социальной 
несправедливости, которая допускалась отдельными личностями или группой лиц 
(включая и правящую партию) с использованием незаконных методов. 

В связи с этим не лишне отметить, что именно “моральная коррупция” и утра-
та духовных ориентиров, внутреннее разложение власти вело в традиционном 
представлении общества легитимности власти, к потере символического “мандата 
Неба”. И в исторической памяти китайцев прочно ассоциировались с крушением 
династий Мин (1368 – 1644) и Цин (1644 – 1911) [Wei-Wei Zhang 2000, 136]. Эта 
трактовка создавала потенциальную опасность для нынешних властей. Однако до 
2005 года проблема коррупции артикулировалась, но практически эти разговоры 
не приводили к каким-либо конкретным действиям со стороны властей и со сторо-
ны общества. Ситуация в Китае, когда чиновники (особенно на локальном уровне) 
получали мало при том, что были ответственными за руководство проектами, ко-
торые исчислялись миллиардами долларов, порождало все новые и новые схемы. 

Поэтому даже громкие дела в отношении ряда официальных лиц в те годы 
можно рассматривать как изолированные случаи, которые как правило не вели 
к какому-то более масштабному разбирательству и расследованию коррупцион-
ных связей или, например, установлению каких-либо более общих правил для 
проведения подобных расследований в будущем. 

Среди таких случаев можно вспомнить громкое дело мера Пекина Чень Ситу-
на, который был членом Политбюро. Он смещен со своего поста в 1995 году, по 
подозрению в “коррупции” и разбазариванию средств. По данным следствия он 
присвоил сумму эквивалентную 2 млрд долларов в период с 1987 по 1995 год. По 
мнению многих, этот громкий скандал, который быстро, впрочем, был забыт, был 
ничем иным, как противостоянием внутри правящей элиты, и означал политиче-
скую победу тогдашнего генсека ЦК КПК Цзян Цзэминя над внутрипартийной 
группировкой, которая оспаривала его власть после назначения его на пост генсе-
ка КПК после событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. [Faison 1997].

После своего досрочного освобождения (вместо положенных по решению суда 
16 лет, он провел 6 лет в заключении) и за год до своей смерти в 2013 году Чень 
Ситун в интервью заявил, что расправа над ним была “грубейшей судебной ошиб-
кой с участием лидера высокого уровня со времен Культурной революции, или с 
1989 года ... абсурдная судебная ошибка” [Kang Lim, Buckley 2012]. Поэтому, ког-
да в сентябре 2006 года была начата антикоррупционная компания против Шан-
хайского градоначальника Чэнь Лянъюя за растрату средств пенсионных фондов, 
многие также усматривали в ней политическую борьбу внутри партии накануне 
очередного съезда КПК, который должен был определить потенциальные канди-
датуры уже следующего поколения китайских лидеров [Brown 2006].
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По мнению американского ученого, профессора Гарвардской школы права 
Ноя Фельдмана, в китайской политической системе сложился негласный ком-
промисс, который, по его мнению, состоял в том, что партийные боссы и т.н. 
“князьки” или “принцы”, которым власть доставалась в силу их происхождения 
из семей известных в прошлом китайских политиков, благодаря покровительству 
“старейшин” Компартии, пользуются преимуществами китайской политической 
системы наряду с меритократами, которые наполняют систему государства све-
жими и талантливыми кадрами, а также реформистами, которые стремятся ис-
коренить коррупцию и выступают за большую прозрачность и подотчетность 
правительства [Feldman 2013].

Стоит отметить, что такая “клановая” схема классификации представителей 
китайской номенклатуры стала достаточно популярной и воспроизводится до-
статочно часто в литературе, затрагивающей политические проблемы КНР, и в 
какой-то степени может быть принята для объяснения причин процессов против 
крупных чиновников в 1990-е годы прошлого столетия. Однако, если говорить 
применительно к теме антикоррупционной борьбы и ее современному этапу, что 
такое деление страдает некоторой условностью. Стоит сказать, что каждая из т.н. 
группировок имеет собственные взгляды на коррупцию и борьбу с ней (и даже 
внутри каждой из групп отношение к этой проблеме не одинаково). Кроме того, 
каждая из группировок (как видно из анализа дел Чень Ситуна и Чэнь Лянъюя) 
ранее по-своему использовала в своих интересах тему “борьбы с коррупцией”, 
превращая ее в элемент внутриполитической борьбы на самом высоком уровне. 

Таким образом, если даже объяснить этим обстоятельством немногочислен-
ность антикоррупционных дел против чиновников высокого ранга, нельзя не от-
метить, что партия и китайское руководство именно в годы правления Ху Цзинь-
тао впервые заговорила о необходимости выработки определенных критериев по 
работе с партийными кадрами, усилению внутрипартийной дисциплины, а также 
для разработки более общих положений антикоррупционной борьбы в рамках 
всего государства и усовершенствования норм национального антикоррупцион-
ного законодательства. 

При Ху Цзиньтао был сделан упор прежде всего не на наказание чиновни-
ков (наиболее распространёнными в то время были партийно-административные 
взыскания), но на создание таких условий, при которых коррупция и взяточни-
чество не могли бы существовать. То есть на ее предупреждение, но не на ее ис-
коренение какими-либо карательными методами. В борьбе с коррупцией “опти-
мальное решение проблемы требует как радикальных, так и паллиативных мер, 
сочетания мер наказания и профилактики с акцентом на профилактику” – гово-
рили тогда [Фасхутдинов 2012]. В частности, была использована практика по-
стоянной ротации чиновников на своих постах, чтобы они не успевали обрастать 
коррупционными связями. 

В 2007 году председатель Ху Цзиньтао разработал “Моральный кодекс из вось-
ми принципов” для граждан Китая, в котором он, в частности, призывает: “Любить 
Родину и не наносить ей вреда; служить народу, не предавая его; следовать за на-
укой и не быть невеждой; помогать каждому и не наживаться за счёт других; быть 
честным и порядочным; не поступаться принципами ради наживы; жить просто, 
трудиться усердно и не валяться в роскоши и наслаждениях” [Олими 2011]. 

Наряду с уже существующими централизованными структурами по борьбе 
с коррупцией, таких как Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины 
и Министерство контроля, 6 сентября 2007 года руководство КНР создало Го-
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сударственное управление по предупреждению (противодействию) коррупции, 
главой которого назначили министра контроля Ма Вэнь. К функциям нового ве-
домства, подчиненного госсовету КНР, было отнесено выявление коррупционе-
ров, и разработка целых комплексов антикоррупционных мер, и даже ведение 
собственных расследований. Предполагалось создать вертикальную структуру с 
сетью представительств на локальном уровне [Фасхутдинов 2012]. 

Причем, как сообщали тогда китайские СМИ, данный госорган был создан 
во исполнение обязательств КНР в связи с присоединением к Конвенции ООН 
против коррупции, и был нацелен на “заимствование эффективного опыта меж-
дународного сообщества в этом отношении” [В Китае создано… 2007]. Впро-
чем, в последующие годы какой-либо активной деятельности этой госструк-
туры в Китае не было отмечено. Однако уже тогда наметился сдвиг в сторону 
того, что лидирующую роль в определении антикоррупционной стратегии в 
Китае принимала на себя китайская Коммунистическая партия и ее руководя-
щие органы в частности – Политбюро ЦК КПК и Центральная комиссия КПК 
по проверке дисциплины. 

28 апреля 2008 года Политбюро ЦК КПК одобрило антикоррупционный 
план на ближайшие 5 лет до 2012 года. Он был обнародован в июне того же 
года и, в частности, предусматривал намерение властей КНР сосредоточиться 
на искоренении расточительных трат бюджетных средств руководителями го-
скорпораций. Предусматривалось сформировать прозрачную демократичную 
систему управления госкомпаниями. Кроме того, партия брала на себя обяза-
тельство учредить специальный комитет, которому Политбюро ЦК КПК будет 
отчитываться о своих действиях по искоренению коррупции [Одобрила ком-
партия Китая… 2008].

 В феврале 2010 года ЦК КПК обнародовал “Правила по сохранению 
честной политической деятельности для руководителей-членов КПК”, в ко-
тором определены 52 запрета для упорядочения действий членов КПК. 
“Запрет на принятие подарков, приглашения на прием, организацию туризма, 
мероприятий по здравоохранению и развлечению в ходе исполнения служебной 
деятельности”, “запрет на принятие денег, ценных подарков и разных ценных 
бумаг, векселей о платежах в ходе исполнения служебной деятельности”, “запрет 
на масштабную организацию свадебных, траурных и других юбилейных меро-
приятий во избежание негативного влияния и возможности нелегального сбора 
подарков и денег” и пр. Правда, большинство из них тогда так и остались на бу-
маге [52 запрета: борьба с коррупцией в КНР 2011]. 

Ху Цзиньтао, который фактически взял на вооружение конфуцианскую кон-
цепцию – гармоничного развития и построения гармоничного общества, посто-
янно взывал к достоинству и чести коммунистов. Этим призывам мало кто сле-
довал на самом деле, внедрял в жизнь или практиковал в работе. Тем не менее, 
усилия этих лет имели результатом некоторое сокращение взяточничества на 
низовом уровне, особенно после введения практики (начиная с 2009 года), когда 
рядовые граждане могли информировать вышестоящие власти и партийные над-
зорные органы о неправомерных действиях служащих самого низкого уровня. В 
то же время, в это время коррупция переместилась в высшие эшелоны власти, где 
чиновники и представители крупного бизнеса чувствовали себя безнаказанными 
и могли в ряде случаев откупиться от ответственности или решить судебное раз-
бирательство в свою пользу, а, например, человек открыто заявлявший о фактах 
коррупции сам мог пострадать от произвола местных чиновников. 
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Результаты работы китайского руководства за предшествующие годы были 
суммированы в правительственной Белой книге под названием: “Усилия Китая 
по борьбе с коррупцией и формированию неподкупного партийного и правитель-
ственного аппарата”, которая увидела свет в конце 2011 года. В частности, там 
говорилось о том, что с 2000 года в Китае были расстреляны за коррупцию около 
10 тысяч чиновников, еще 120 тысяч получили по 10–20 лет заключения. Однако 
многие полагают, что эта цифра завышена и касается не только коррупционеров. 

Так официальное издание “Фачжи Жибао” отмечало: по итогам 2010 года в 
Китае к высшей мере наказания или пожизненному заключению были пригово-
рены 11 высших чиновников. Средняя сумма принятых ими взяток составляет 10 
млн юаней ($1,4 млн), что на 20% больше, чем в 2009 году. Из коррупционеров 
уровня провинциальных властей и выше семеро были приговорены к смертной 
казни, а четверо – к пожизненному заключению [Фасхутдинов 2012]. 

Тем не менее, по другим данным, которые видимо более достоверны, за годы 
правления Ху Цзиньтао более 58 чиновников уровня провинции и выше были 
осуждены за взятки, которые значительно превышают уровень 100 тыс. юаней, 
но только трое из них были приговорены к высшей мере – смертной казни. По 
данным же Верховной народной прокураторы КНР за пять лет с января 2008 года 
по август 2013 года проведены расследования в отношении 32 государственных 
работников провинциального уровня и выше по правонарушениям, связанным с 
коррупцией и взяточничеством [За пять лет… 2013]. 

При этом Ху Цзиньтао первым заговорил о том, что Партия не может быть над 
законом страны. Всем стало очевидно, что это дорога в никуда и, если не поме-
нять такого положения, КПК потеряет доверие со стороны общества, и что более 
страшно, начнет деградировать изнутри и этот процесс станет необратимым. Как 
отмечает упомянутый выше Лю Сяобо, коммунистический режим становиться 
“мягким”, поскольку его разрушают его собственные “агенты” (а не зарубеж-
ные), которые действуют вопреки закону и противятся контролю над своими 
действиями. “Силы инволюции режима развиваются в нем самом” и, как в случае 
с компартией в СССР, приводят режим к краху [Lü Xiaobo, 246]. 

Доказательством тому, что такая угроза стала актуальна для компартии Китая не-
сколько лет назад, стало дело руководителя партийного комитета города Чуньцин 
Бо Силая в начале 2012 года. Хотя, это дело также многими рассматривалось и про-
должает рассматриваться в контексте закулисной политической борьбы за власть в 
Пекине между группировками. В отличии от аналогичных дел прошлого, дело Бо 
наряду с политической составляющей, имело и сугубо правовые аспекты – он, гос-
чиновник высшего ранга (сын известного руководителя КПК старшего поколения 
Бо Ибо, в прошлом министр коммерции КНР), член Политбюро ЦК КПК, пытался 
скрыть причастность своей супруги к заказному убийству иностранного предпри-
нимателя 15 ноября 2011 года. Это, по сути криминальное, дело явило стране также 
не виданные до сих пор масштабы коррупции в высших эшелонах власти страны. 
Но кроме того, также со всей очевидностью показано с какой степенью бесцеремон-
ности и цинизма лица, наделенные властью, могут нарушать и игнорировать законы. 

К чести китайской власти, дело Бо расследовалось с максимальной степенью 
прозрачности и суд над ним был публичным, что было беспрецедентно. Сам об-
виняемый не признал выдвинутых против него обвинений в коррупционных дей-
ствиях. Его в частности обвинили в получение взяток в размере 20,4 млн. юаней. 
Он также попытался обжаловать приговор суда низшей инстанции, что также про-
изошло впервые, но проиграл дело 25 октября 2013 года и был отправлен отбы-
вать пожизненное заключение [Китайская народная республика… 2014, 70].
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Таким образом именно при Ху Цзиньтао – в ходе последних лет его пребыва-
ния на посту главы КПК до 2012 г. – авторитет партии значительно снизился, воз-
никла угроза для легитимности власти Компартии в Китае. Наряду с целым рядом 
иных причин для этого, одной из самых опасных оказалась именно коррупция. 

В своем отчетном докладе в ходе XVIII-го Всекитайского съезда КПК в но-
ябре 2012 года, перед тем как покинуть высший партийный пост, Ху Цзиньтао 
назвал коррупцию “важной политической проблемой, которая привлекает к себе 
внимание народа. Неадекватное разрешение этой проблемы может нанести смер-
тельный вред партии и даже погубить ее и страну. Борьбой с разложением и ут-
верждением неподкупности нужно заниматься всегда и неустанно, набат против 
разложения и перерождения должен звучать всегда”. 

Таким образом, для нового лидера Си Цзиньпина борьба с коррупцией стала 
важнейшей задачей, которая досталась в наследство от предшествующих поко-
лений китайских лидеров. 

Борьба с коррупцией: от политической кампании к политическому курсу
Очевидно, что Си Цзиньпин уже в момент утверждения его на пост генераль-

ного секретаря Компартии Китая по результатам XVIII съезда КПК, имел опреде-
ленную программу действий в отношении коррупции. Это подтверждается его за-
явлениями и действиями партийных органов в первые дни и недели после съезда. 

Уже 4 декабря 2012 новый состав Политбюро ЦК КПК принял “Правила из 
восьми пунктов”, призванные улучшить работу госаппарата и уменьшить рас-
точительность госслужащих. Они в некотором смысле повторяли установления 
2010 года времен Ху Цзиньтао, но были более конкретны и имели задачу лишить 
чиновников возможности бесконтрольно тратить подотчетные им государствен-
ные, партийные и общественные фонды. Предписывалось сократить траты на 
служебные встречи и визиты, а также упростить пышные и праздничные церемо-
нии. В частности, чиновники должны были прекратить посещать публичные ме-
роприятия в качестве официальных лиц без особой необходимости, а также они 
обязаны были отказаться от произнесения длинных, бессмысленных речей на за-
седаниях, уменьшить использование служебных автомобилей в личных целях. 

Однако еще до момента обнародования этих “установлений” новым руковод-
ством партии были быстро проведены важные мероприятия и была принята со-
лидная база новых норм и правил в виде подзаконных и внутрипартийных актов, 
указывалась необходимость их неукоснительного соблюдения. 

Так уже на 1-м пленуме ЦК КПК 18-го созыва 15 ноября 2012 года были 
приняты решения по новому составу Центральной Комиссии Компартии Китая 
(КПК) по проверке дисциплины и усилению ее полномочий. Во главе ее был по-
ставлен Ван Цишань – член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК 18-го 
созыва, вице-премьер Госсовета КНР, который заслужил известность тем, что 
китайское руководство направляло его на те участки государственной работы и 
поручало выполнение таких задач, где решительность действий и высокая ответ-
ственность были решающими факторами. 

18 ноября 2013 года ЦК КПК приняло Правила по строгой экономии фондов и 
борьбе с расточительством в партийных и государственных органах. В частности, 
вводился запрет на превышении ранее установленных норм жилых и деловых по-
мещений, служебных машин, охраны, личных секретарей. Вводились проверки 
по фактам превышения установленных норм. А 21 ноября 2013 года на своем за-
седании Центральная комиссия Компартии Китая (КПК) по проверке дисциплины 
приняла “Оповещение”, согласно которому чиновникам запрещается расходовать 
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средства из государственных и общественных фондов на дорогие подарки и еду 
в канун праздников Нового года и праздника Весны. Под запрет попали покупки 
фейерверков и хлопушек, сигарет и алкоголя, цветов, продуктов питания и других 
новогодних товаров [В Китае запрещается покупать подарки… 2013]. 8 декабря 
2013 года издано еще одно Положение о государственных приемах в партийных 
и административных органах КНР, в котором предписывается сократить расходы 
чиновников при посещении ресторанов, устройства банкетов и т.д., введено не-
гласное правило для чиновничьего меню “один суп, три закуски”. Еще 31 октября 
2013 года Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины опубликовала 
“Оповещение о запрете печатать и отправлять новогодние открытки за счет го-
сударственных средств”, в результате этой меры этот рынок некогда популярных 
среди китайских чиновников подарков сократился на половину уже к концу дека-
бря [Сокращение потребления… 2013]. Примерно такой же эффект, но несколько 
позже, испытал на себе весь сектор рынка ориентированный на товары люкс клас-
са и предоставление услуг зажиточным клиентам. Центральной комиссии КПК 
по проверке дисциплины начала компанию за изъятие у чиновников VIP-карт, 
которыми официальные лица расплачивались ранее за оказанные услуги предста-
вительского характера в ресторанах и магазинах, особо не заботясь о суммах, вы-
писанных в счетах. Всего пакет антикоррупционных документов, составленных в 
недрах партийного аппарата, составил 12 штук и также позже их действие было 
распространено на руководителей госпредприятий и армию. 

Таким образом, роль Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины 
была усилена до уровня основного координирующего органа этой борьбы в госу-
дарстве в целом. И это был важный шаг. Поскольку таким образом партия брала 
на себя ответственность за исправление ситуации, которая сложилась не только 
в партийных рядах, но и в государстве в целом. Как видно, по сути, внутренние 
установления в партии по борьбе с коррупцией имеют до сих пор более высо-
кую приоритетность, чем, например, государственные законы, которые в Китае 
традиционно принимаются долго, а их имплементация сопряжена с бюрократи-
ческими процедурами. 

Нынешний состав Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины состо-
ит из 130 человек. В ее задачи входит проведение расследований в отношении по-
дозреваемых в злоупотреблениях и тех или иных нарушениях членов партии. Лишь 
по завершении расследования ЦКПД ставится вопрос об исключении провинивше-
гося политика или чиновника из партии, лишения всех регалий и полномочий. И 
лишь затем дело передается в правоохранительные органы [Чаплыгина 2012].

А уже в ходе заседания Политбюро ЦК КПК, состоявшегося 31 декабря 2012 
года под руководством генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина был ут-
вержден план по борьбе с коррупцией на 2013 год. В его рамках Партия стреми-
лась “избавить своих членов от расточительности, бюрократического поведения 
и злоупотребления властью” [КПК наметила в общих чертах план… 2013]. 

“Борьба должна вестись против мух (мелких взяточников) и против тигров (круп-
ных чиновников-коррупционеров) … Перед партийной дисциплиной и государ-
ственными законами никто не может претендовать на исключение. Кого бы ни каса-
лось дело, его нужно расследовать до конца, без всякого снисхождения” – заявил Си 
Цзиньпин, в входе 2-го пленарного заседания Центральной комиссии КПК по про-
верке дисциплины 18-го созыва 22 января 2013 года. “Нам необходимо решительно 
бороться против всех видов коррупции, наказать каждого чиновника, уличенного 
в коррупции, и непрерывно искоренять почву, порождающую коррупцию, с тем, 
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чтобы завоевать доверие народа реальными результатами”, – сказал генсек [Китай 
основательно борется… 2013]. Этому заявлению предшествовало (по-видимому не-
гласное) указание начать расследование против бывшего шефа внутренних служб 
безопасности Чжоу Юнкана, которого якобы сразу после XVIII съезда КПК поме-
стили под домашний арест. При этом он стал первым подследственным из числа 
бывших членов Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК (ранее они считались 
неприкосновенными даже для партийных органов). Кроме того, несколько позже 
обвинения были предъявлены чиновникам, связанным с Чжоу – бывшему пред-
седателю комитета по контролю и управлению государственным имуществом при 
Госсовете КНР Цзян Цзэминю, бывшему заместителю генерального директора Ки-
тайской национальной нефтегазовой корпорации Ван Юнчуню и бывшему замести-
телю министра общественной безопасности КНР Ли Дуншэну. 

При этом, все-таки, характерной чертой антикоррупционных компаний в Ки-
тае инициируемых ЦКПД до сих пор является их непубличность. Сначала соот-
ветствующие органы партии ведут дознание и собирают факты путем отправки 
специальных инспекторов. При этом инспекторы в ходе процесса “охоты на ти-
гра” отлавливают “мух”. То есть, на первоначальном этапе целью антикорруп-
ционных расследований являются относительно низкие по рангу чиновники, но 
через которых можно выяснить связи, идущие на верх. Затем, благодаря собран-
ным данным круг проведения антикоррупционного расследования сужается от 
периферии к центру. В итоге, вокруг потенциального “тигра” возводится “клет-
ка” из фактов свидетельств и показаний, которые уже не дают ему шансов улиз-
нуть из “западни”. Полагают, что впервые такая методика была опробована в 
ходе расследования дела и суда над Бо Силаем, показания против которого дали 
его самые близкие доверенные лица. В 2014 году такого рода расследования уже 
давали эффект домино, который в Китае назван “коррупцией обвального типа”, 
когда расследование одного дела открывало перспективу раскрытия нескольких 
новых. Причем и количество инспекций ЦКПД постепенно увеличивалось, и 
вслед за партийными органами и органами власти в центре и на местах, они затем 
охватывали также и госпредприятия, крупнейшие фирмы и корпорации страны. 
При этом инспекторы от ЦКПД имели весьма узкие полномочия (они не могут 
проводить дознания в том ключе, каком это делают представители правоохрани-
тельных органов), тем не менее, при поддержке общественности, в разговорах с 
рядовыми сотрудниками коллектива, коллегами и сослуживцами, контрагентами 
и т.п. им удавалось собрать для центра достаточно ценный материал для того, 
чтобы уже Центральная комиссия принимала решение о запуске расследования 
против того или иного чиновника или руководителя [Anti-graft blitz… 2014].

Такой подход существенно отличается от того, что наблюдалось еще несколь-
ко лет назад, с направлением первого удара на ключевого фигуранта дела, и по-
рой лишь нескольких его подопечных и ключевых сообщников. При новом под-
ходе вскрываются целые сети и разрываются цепочки, ведущие из Пекина на 
периферию, и наоборот, с уровней внизу, подпитывающие коррупционеров на 
самом верху политического Олимпа страны. При этом порой оказывалось, что 
чиновник локального уровня, роль, должность которого была столь незначитель-
ной (волостного или уездного уровня), что не представляла интереса для сле-
дователей, оказывался ключевым звеном большой коррупционной сети и порой 
даже играл бóльшую роль в преступных схемах, чем его высокопоставленные 
подельники, покровители и их незаконные махинации исчислялись десятками 
миллионов юаней [Выявление крупных коррупционеров… 2014]. 



44

Еще одним новым понятием, которым обогатилась антикоррупционная тер-
минология – стала борьба с “голыми чиновниками”. Это люди, которые пытались 
сохранить свое положение, но при этом отправляли на постоянное жительство за 
рубеж своих родственников. Так с начала 2014 года партработники, родственни-
ки которых проживают постоянно за рубежом, лишались возможности получить 
продвижение по службе. Провинция Гуандун лидировала по количеству таких 
фактов и даже получила от КПК добро на проведение отдельной масштабной 
компании по борьбе с такими людьми, принятие инструкций и актов локального 
характера для узаконивая подобного рода мероприятий. Всего там было обна-
ружено 2190 таких служащих, 866 из них, отказавшихся привезти свои семьи в 
Китай, были понижены в должностях. Для сравнения, в ходе подобных проверок 
в Пекине посты лишь 46 таких чиновников были перераспределены [Чистка “го-
лых чиновников” 2014].

Китай также интенсифицировал борьбу с коррупционерами за границей под 
кодовым названием “охота на лис”. Под руководством Центральной комиссии по 
проверке дисциплины, к кампании подключились Верховная прокуратура и Ми-
нистерство общественной безопасности страны. Вплоть до настоящего времени, 
в “охоте на лис” в 58 странах и районах мира были пойманы 396 сбежавших подо-
зреваемых в экономических преступлениях. Среди них, свыше 100 человек имеют 
отношение к действиям коррупционного характера, которые превышают более 10 
млн. юаней. Правда, в то же время, по данным официальных СМИ 54% из общего 
числа коррупционеров добровольно сдались властям и кампанию “охота на лис” 
намереваются свернуть уже с января 2015 года [Anti-graft blitz… 2014].

Несмотря на эти новые подходы, которые оказываются весьма эффективны-
ми, за рубежом, да и в самом Китае, полагают, что кампания по борьбе с кор-
рупцией все еще остается для китайских лидеров средством внутрипартийной 
борьбы между отдельными лидерами или группировками. Однако, под давлени-
ем общественности и с целью сбить уровень социального недовольства, партия 
была вынуждена перейти в наступление на коррупцию в открытую, и масштабы 
антикоррупционной борьбы разрастаются именно потому, что население привет-
ствовало такие меры. 

В июне 2013 г. было объявлено о начале идеологической кампании “практики 
изучения партией линии масс” и борьбы с “четырьмя поветриями”: “формализ-
мом, бюрократизмом, эпикурейством и стремлением к роскоши”, которые явля-
ются “главной причиной, которая наносит вред отношениям между партией и 
массами” и, соответственно, должны быть устранены. Волна борьбы с коррупци-
ей поднялась на новую высоту: на смену ударам по отдельным коррупционерам 
пришли масштабные “зачистки” целых отраслей, регионов и крупнейших госу-
дарственных компаний [Цыплаков 2014]. 

Таким образом можно признать правомерным мнение, что на начальных эта-
пах компании речь шла скорее о публичной демонстрации намерений властей. 
При этом часть чиновников поначалу не верила, что партийное руководство за-
йдет так далеко и думала, что партия будет вести кампанию более осмотритель-
но на фоне необходимости сохранения социальной стабильности. Ведь нельзя 
утверждать, что в Китае уже создан и запущен отлаженный механизм противо-
действия коррупции, но общественность, как оказалось, вполне адекватно от-
реагировала на предложенные партией мероприятия, поддерживая инициативы 
сверху. Ставка делается также на то, чтобы создать вокруг чиновников неком-
фортную обстановку, когда любой их шаг рассматривается под микроскопом, а 
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сами они оказываются полностью подконтрольными не только со стороны выше-
стоящих органов, но и простых людей. В частных беседах китайские чиновники 
жалуются на атмосферу тотального надзора, распространяющегося на все сферы 
жизни, включая частную [Денисов 2014]. 

В этой связи интересной особенностью нынешней кампании по чистке чинов-
ничьих рядов стала борьба против коррупции, связанной с этическими проблема-
ми в сфере личной жизни, чего не было ранее. Генсек Си Цзиньпин неоднократно 
высказывался о недопустимости терпимого отношения к членам партии, не со-
блюдающим нормы морали. Чиновникам предписывается скромность во всем и 
близость к народу, постоянно говорится о возврате к ценностям “классического 
социализма”, борьбе с разложением, за чистоту управленческого стиля. 

Во многих коррупционных скандалах последних лет оказались замешаны лю-
бовницы руководителей, что породило особое явление и особый термин — борьба 
с “секс-коррупцией” (фань сэфу). Китайские СМИ утверждают, что абсолютное 
большинство разоблаченных коррупционеров содержали одну или нескольких 
любовниц. “Во всех сделках между нечестными чиновниками и их любовницами 
страдающей стороной выступают интересы государства и общества”,  – отмеча-
ется в одном из партийных изданий. В декабре 2012 года агентство “Синьхуа” 
опубликовало статистические данные о том, что в 95% случаев снятые с долж-
ностей чиновники имели “второстепенных жен” (бао эр най, цинфу, сяосань или 
сяоми), и более в чем 60% случаев коррупционные преступления совершались 
из-за любовниц [Карнеев 2014].

Говоря о целях этой борьбы, газета “Global Times”, аффилированная с печат-
ным органом компартии “Женьминь жибао” писала: “При высоком профессио-
нальном риске, чиновники будут намного осмотрительнее и осторожнее, разного 
рода невидимые материальные блага будут отняты, а коррупция в корне пода-
влена. Таким образом, внимание к правительственным служащим упадет, они 
станут простыми работниками, общество в погоне за справедливостью уже не 
будет так пристально следить за ними”.  

В будущем будет зафиксирован “период высокого риска” для китайских чи-
новников, они будут “караться” не только за взятки, все серьезнее на их карьере 
будет сказываться их безнравственное поведение. Государственные служащие 
должны быть высоко дисциплинированными людьми, подавать пример образ-
цового поведения, способствовать моральному совершенствованию общества – 
уже сформировалось именно такое настоятельное требование. … Те чиновники, 
которые смогут своевременно подстроиться под изменения, и быть более сдер-
жанными, “счастливо уцелеют”, сохранят свою активность на фоне всесторон-
ней модернизации Китая, внесут свой вклад [Cексуальный скандал… 2013]. 

В 2013 году также были введены и строго применяются системы контроля над 
коммерческой деятельностью, занятием должностей государственной службы и 
в общественных организациях, выездом за рубеж родственников руководящих 
кадров, предупреждения использования руководящими кадрами должностных 
полномочий и личного влияния для извлечения выгоды для родственников или 
других лиц, имеющих взаимоотношения с этими руководящими кадрами. 

Таким образом, можно отметить, что кампания по борьбе с коррупцией в 
Китае не базируется на твердой законодательной основе, но руководствовалась 
практически исключительно указаниями сверху из Постоянного комитета По-
литбюро ЦК КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. По 
прежнему, она “страдает” некоторой избирательностью. Так, например, когда в 



46

западных СМИ в середине 2012 года были обнародованы данные о размерах бла-
госостояния бывшего председателя Госсовета КНР Вень Цзябао и родственников 
самого Си Цзиньпина, в Китае постарались не допустить распространения этой 
информации внутри страны и никаких мероприятий по расследованию приве-
денных фактов не было проведено. 

Можно сказать, что своеобразным итогом первого года антикоррупционной 
кампании развернутой в декабре 2012 года, стало принятие 26 декабря 2013 года 
Плана работы по построению и оздоровлению карательной и предупреждающей 
коррупцию системы на 2013 – 2017 гг. В частности, план предусматривает уси-
ление мер юридической ответственности за коррупционные действия, а также 
повышение уровня неприятия коррупции в обществе, разработку научных мер 
предупреждения коррупционных явлений в государстве [Китайская народная ре-
спублика… 2014, 72].

16 июля 2014 года руководитель Центральной комиссии по проверке дисци-
плины ЦК КПК Ван Цишань в ходе Второго заседания по инспекционной рабо-
чей мобилизации завел речь о ситуации с антикоррупционной борьбой. Он от-
метил, что целью борьбы с коррупцией в настоящее время является сдерживание 
тенденций распространения коррупции, сохранение высокого давления, слежка 
и выявление тех, кто нарушает дисциплину. Очевидно, что следующим шагом 
в борьбе с коррупцией станет обязательное наказание коррупционеров, нулевая 
терпимость к этому явлению [Необходимо вести борьбу… 2014]. 

Это заявление было сделано буквально за несколько дней до того, как 29 июля 
2014 года Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке 
дисциплины объявила о начале расследования в отношении Чжоу Юнкана, об-
виняемого в “серьезных нарушениях партийной дисциплины”. Таким образом, 
выдвижение обвинений против чиновника самого высокого ранга означало, что 
Комиссия завершила сбор компрометирующих обстоятельств по его делу и пере-
ходит к этапу подготовки его в суд. Однако ряд обвинений, выдвинутых против 
него выходит за рамки антикоррупционного расследования, как, например, по-
дозрение в подготовке покушение на жизнь нынешнего китайского лидера Си 
Цзиньпина [Коваль 2014].

Арест Чжоу Юнкана состоялся 8 декабря 2014 года и по мнению многих оз-
начает, что позиции Председателя КНР Си Цзиньпина настолько окрепли, что 
он может бросить вызов даже таким тяжеловесным фигурам из прошлого руко-
водства, как министр государственной безопасности страны. Чжоу Юнкан ис-
пользовал свое положение, чтобы манипулировать руководством партии, у него 
была целая сеть агентов, под его контролем до сих пор находился нефтяной 
сектор. Как министр безопасности он владел информацией обо всех высоко-
поставленных чиновниках и представлял реальную угрозу для Си Цзиньпина. 
На западе полагают, что именно этот процесс станет настоящим испытанием 
для китайской партийной системы и курса на искоренение коррупции. Однако, 
китайские эксперты в частности китайский политолог Чжан Лифан отмечает, 
что, если Чжоу Юнкана обвинят по статье разглашение государственной тайны 
– процесс будет закрытым. Чжоу Юнкану определенно грозит смертная казнь, 
соглашаются эксперты [Базанова 2014]. Тем не менее, в самом Китае больше 
внимания уделяют тому обстоятельству, что суд над Чжоу будет показательным 
с точки зрения того, что власти страны четко взяли курс на управление страной 
на основе верховенства права и на практике готовы применить принцип равен-
ства любого члена общества перед законом.
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Описанные выше практики проведения кампании по борьбе с коррупцией до 
настоящего времени достаточно красноречиво свидетельствовали о том, что за 
последние годы ведущая роль в ней принадлежит партийным органам. При этом, 
если практические мероприятия по признанию многих экспертов оказываются 
вполне эффективными, правовая и системная основа для антикоррупционных 
мероприятий в стране до сих пор так и не была создана. 

В частности, в разработке партийных антикоррупционных мероприятий прак-
тически не участвуют представители законодательной власти, представители со-
общества экспертов права, широкая общественность. При этом, партия сама взя-
ла на себя инициативу постепенного приведения внутрипартийных антикорруп-
ционных установлений в соответствие с законом, а выработанные в результате 
антикоррупционной борьбы практики превращать в универсальные механизмы, 
на основе которых будут вырабатываться новые законы. 

Законодательство – это основной способ управления государством, правления 
и выполнения административной работы. “Всестороннее построение среднеза-
житочного общества предъявляет еще более высокие требования к управлению 
государством на основе законов”, – подчеркнул Си Цзиньпин в декабре 2012 г. 
на торжественном собрании по случаю 30-й годовщины со дня обнародования 
действующей Конституции КНР и в феврале 2013 года в ходе 4-й коллективной 
учебы Политбюро ЦК КПК. По его словам, так как законодательная деятельность 
осуществляется народом под руководством КПК, партийная деятельность должна 
осуществляться в рамках Конституции и закона [Новая политика Китая 2013].

Так, по мнению проректора Китайского университета политики и права Ма Ху-
айдэ, «сейчас нет необходимости регулировать антикоррупционную стратегию. 
Однако можно усовершенствовать конкретные методы, приложить усилия в об-
ласти радикальных мер. … В процессе предотвращения и искоренения коррупции 
конечной точкой является борьба с коррупцией на основе законов. Для всесторон-
него продвижения государственного управления на базе законов и установления 
антикоррупционных законов, в первую очередь, следует усовершенствовать не-
которые нормативные акты, например, как было упомянуто выше, создать законы 
об открытости информации, публичности власти и партийной деятельности. Са-
мым главным является установление “первопричинного” закона. Как ограничить 
власть руководящих лиц? На повестку дня следует поставить такие вопросы, как 
научное и демократичное принятие решений, установление закона об админи-
стративных функциях. Кроме того, необходимо ввести закон об открытости све-
дений о доходах и имуществе» [Необходимо вести борьбу… 2014].

Впрочем, уже осенью 2013 года на 3-м пленуме ЦК КПК, который рассма-
тривал вопросы административного управления среди прочего констатиро-
валось, что “в свете сохраняющегося высокого уровня коррумпированности 
партийно-государственного аппарата руководство КПК получает достоверную 
информацию о росте протестных настроений в обществе, главной чертой ко-
торого, вместо традиционной в дореформенном Китае стабильности, стала ди-
намичность. Сохранение коррупции как свойства политического управления 
может стать, в этих условиях, причиной социального взрыва”. Таким образом, 
Пленум предложил двигаться для решения данной проблемы двумя путями: 
совершенствовать систему партийного и государственного контроля и надзора, 
одновременно стимулируя повышение правовой защищенности граждан ин-
ституционально и путем повышения их правосознания. В последнем аспекте 
партия стремится создать правовую систему с “целью защиты прав и интересов 
народа” [Китайская народная республика... 2014, 81].
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Встретившись в начале 2014 года, с руководством ЦКПД, Си Цзиньпин при-
звал “активно вести обновление институтов и механизмов, создать институцио-
нальное обеспечение борьбы с коррупцией” и предупредил, что “все еще сохра-
няется очаг порождения коррупции” [Тавровский 2014]. 

На Четвертом Пленуме ЦК КПК 18-го созыва который проходил в Пекине 20-
23 октября 2014 года было выдвинуто важное решение об управлении государ-
ством на основе закона и создания в Китае правового общества, было четко указа-
но на необходимость систематизировать и узаконить борьбу с коррупцией. Гово-
рилось о комплексной реализации концепции управления государством на основе 
верховенства законов. При этом новым положением было то, что в сердцевину 
новой системы “управления на основе закона с социалистической спецификой” 
будет положено следование и неукоснительное соблюдение Конституции КНР, 
а также создание правительства подотчетного народу и транспарантного в сво-
ей деятельности. Также на таком высоком уровне впервые поставлен вопрос о 
создании механизма, который бы воспрепятствовал вмешательству официальных 
лиц в правовые процессы и судебные разбирательства. Будет введен механизм 
широкого информирования о таких фактах. Партия выступает за формирование 
более профессиональной среды в судебной системе, которая в Китае традиционно 
формировалась в условиях отсутствия принципа разделения властей. На страже 
верховенства права должна стоять не только правоохранительная система, но так-
же армия, которая должна отличаться суровой дисциплиной. 

Заключение
Таким образом видно, что с 2012 года в Китае власти осознали опасность не-

адекватного реагирования на проблему коррупции, игнорирования угроз, кото-
рые возникают из-за внутреннего разложения партийного и государственного 
аппарата. 

В то же время стоит отметить, что в существующей в Китае государственной 
модели управления, трансформация инициатив Партии в легальные акты проис-
ходит достаточно долго. И хотя Коммунистическая партия признает Собрание 
народных представителей (парламент) в качестве центрального правового инсти-
тута в государстве, до сих пор в практическом плане не видно никаких сигналов 
к тому, что именно парламент, а не партийные органы будет играть ключевую 
роль в разработке правовых решений, о которых сегодня говорит КПК. Скорее 
всего, законодательный орган, как и было ранее, будет утверждать правовые на-
работки, сделанные в недрах руководящих партийных органов. Это же касается и 
Госсовета КНР, который (если говорить о борьбе с rule-коррупцией, в частности) 
по сути не играет какой-либо заметной роли в контроле за выполнением меро-
приятий, которые вырабатывают партийные органы. В связи с этим желательным 
с точки зрения ряда китайских экспертов, видиться придание антикоррупцион-
ной работе парторганов более научного (с привлечением экспертов-правоведов) 
и демократического (консультации с общественностью) подходов.

Можно сказать, что за последние годы партия в рамках масштабной компании 
антикоррупционной борьбы смогла снизить степень угрозы для легитимности 
своей власти. Сейчас эта проблема уже не стоит так остро. КПК сумела консоли-
дировать общественность на борьбу с коррупцией, при этом определив направ-
ление и подходы осуществления этой борьбы. Однако, уже на начальном этапе, 
осознав лимиты эффективности существующих подходов, сама КПК определи-
ла для себя основной задачей “ускорение создания справедливой, эффективной 
и авторитетной социалистической системы” в государстве, что в свою очередь 
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также должно содействовать дальнейшему укреплению позиций КПК, как лиди-
рующей силы в стране по продвижению принципов верховенства права. От успе-
хов данной работы в целом будет зависеть внутриполитическая трансформация и 
дальнейших ход реформ в КНР на нынешнем важнейшем этапе развития страны.
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ЕКОНОМІЧНИЙ ПОЯС ВЕЛИКОГО ШОВКОВОГО ШЛЯХУ: 
ТРАНСПОРТНИЙ ВИМІР

С. А. Кошовий

Аналіз закордонних поїздок лідерів КНР “п’ятого” покоління у 2013 р. дає під-
стави стверджувати, що зовнішньополітичні і зовнішньоекономічні зусилля були 
направлені на поглиблення співпраці з найближчими сусідами. КНР здійснювала 
практичні кроки у питаннях розширення співпраці з державами Центральної і 
Південно-Східної Азії, в основу яких покладено стратегію економічної диплома-
тії “Нового Шовкового шляху”. 

Щодо тенденцій розбудови логістичного коридору між КНР і Євросоюзом 
через Казахстан, Росію та Україну. У рамках візиту до Казахстану (6–8 верес-
ня 2013 р.) Голова КНР Сі Цзіньпін оприлюднив нову ініціативу КНР по фор-
муванню “Економічного поясу Великого Шовкового шляху” (ВШШ) [Hongyang 
renmin... 2013]. Виступаючи з промовою у м. Астана у Назарбаєв Університеті, 
Голова КНР запропонував спільними зусиллями створити економічний коридор 
вздовж історичного Шовкового шляху, який візьме свій початок зі Східнокитай-
ського портового міста Ляньюньган (провінція Цзянсу) через країни Центральної 
Азії до європейських ринків. Цей план тісно пов’язаний із значною перебудовою 
у розвитку економіки КНР1.

Тотожні думки про “необхідність і важливість відродження Великого Шов-
кового шляху” озвучував і колишній Голова Держради КНР Вень Цзябао під час 
свого виступу 2 вересня 2012 р. на церемонії відкриття Другої виставки-ярмарку 
“Китай – Євразія” у м. Урумчі [Wen Jiabao 2012]. У рамках Четвертої виставки, 
яка відбудеться у вересні цього року, планується провести Форум з питань тран-
спортування територією ВШШ.

У жовтні 2013 р. в КНР було проведено нараду з питання політики дипло-
матії у стосунках з сусідніми країнами. Такого роду наради вище партійне ке-
рівництво КНР не проводили з моменту створення Китайської Народної Рес-
публіки. Теза про те, що “близький сусід рідніший далекого родича” (远亲不
如近邻，yuanqin buru jinlin) виголошена Головою КНР під час його поїздки 
центральноазіатськими країнами у вересні 2013 р. перетворюються на нову 
специфіку китайської дипломатії у відносинах з сусідами. Китай застосовує 
модель співробітництва з державами Центральної Азії, яку можна назвати “мо-
деллю транскордонної кооперації”, у якій “центр” (中心，zhongxin) – це СУАР 
(м. Урумчі, КНР), “периферія” (周边，zhoubian) – держави Центральної Азії 
[Xi Jinping: rang mingyun... 2013]. Відтак ми можемо констатувати формування 
якісно нової моделі співробітництва КНР з державами регіону. Важливим є той 
факт, що дана модель органічно вписується і в інші існуючі концепції і стратегії: 
1 Порт Ляньюньган – східний плацдарм нового азіатсько-європейського трансконтинен-
тального мосту і один з чотирнадцяти приморських міст, які уряд КНР оголосив відкри-
тими містами. У відповідності до домовленостей цей порт стане найбільшим пунктом по 
доправленню і транзиту вантажів із Центральної Азії на ринки Південно-Східної Азії. У 
травні 2014 р. Президент Казахстану під час візиту до КНР дав старт будівництва казах-
станського морського терміналу в китайському порту Ляньюньган, що відкриває прямий 
доступ товарів і сировини з Центральної Азії до Тихоокеанського ринку і навпаки в зво-
ротному напрямку.
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ретро-концепцію “Великого Шовкового шляху”, стратегію масштабного осво-
єння заходу (西部大开发战略, xibu da kaifa zhanlüe) [Shenru tuijin xibu... 2007].

На Саміті Глав урядів держав-учасниць Шанхайської організації співробітни-
цтва (ШОС) у м. Ташкенті (28-29 листопада 2013 р.) Голова Держради КНР Лі 
Кецян запросив країни Центральної Азії (ЦА) долучитися до цього економічного 
проекту [Li Keqiang zai Shanghe... 2013]. Регіон ЦА має важливе стратегічне гео-
графічне положення і тому є важливою ланкою у зовнішній політиці Китаю щодо 
суміжних країн та реалізації власної стратегії руху на захід.

З 10 по 13 грудня 2013 р. у столиці КНР відбулася центральна робоча нарада 
з питань економіки. На ній було ухвалено рішення, що розбудова Економічно-
го поясу Великого Шовкового шляху (丝绸之路经济带, Sichou zhi lu jingji dai, 
ЕПВШШ) є одним із шести головних завдань китайського керівництва на 2014 р. 
Це вперше на загальнокитайській нараді введено абревіатуру ЕПВШШ в лекси-
кон офіційних документів, що вказує на пріоритетність розбудови цієї концепції 
в уяві лідерів КНР [Zhongyang jingji... 2013].

Концепція ВШШ тісно пов’язана з програмним документом “Стратегія розви-
тку ШОС до 2025 р.”, який нині опрацьовується і планується до затвердження на 
черговому засіданні Глав держав ШОС у вересні 2014 р. 

За словами заступника міністра закордонних справ КНР Чен Гопіна, Азіат-
сько-європейський транспортний коридор в рамках ШОС буде створений у 2017 
р. Практичне втілення відбуватиметься шляхом інтенсифікації політичних кон-
тактів, реалізації програм економічної інтеграції, будівництва єдиної транспорт-
ної інфраструктури від Тихого океану до Балтійського моря, поглиблення тор-
говельних зв’язків з ліквідацією бар’єрів, ведення вільної торгівлі, прискорення 
часу доставляння вантажів, збільшення валютних потоків, ширшої практики за-
стосування розрахунків у національних валютах, людських контактів, сприяння 
створенню нового алгоритму співробітництва у регіоні.

За оцінкою китайських фахівців, ВШШ планують охопити 18 азіатських і євро-
пейських країн, із загальною площею території 50 млн. кв. км і населенням більше 
3 млрд. осіб. Окрім головної функції – прискореного доправлення вантажів з Азії 
в Європу – він сприятиме розвитку енергетики, сільського господарства, видобут-
ку корисних копалин, туризму, культурного обміну в зазначених регіонах. 

На сході ВШШ пов’язаний з Азіатсько-Тихоокеанським економічним кільцем, 
і у планах є включити його в орбіту цього регіону; на заході – з Європейським 
економічним кільцем, серед планів – поєднання зусиль з ринками європейських 
держав. Таким чином, “економічний пояс” покриває весь Євразійський материк, 
і за оцінками китайських фахівців “об’єм і потенціал ринку є унікальним”. 

ВШШ – це геополітичний і геоекономічний план побудови багатополярного 
світу на основі відкритого процесу співробітництва. Перевагою проекту є потуж-
ні економічні можливості Китаю і його готовність інвестувати чималі фінансові 
ресурси в економічні проекти вздовж ВШШ, які сприятимуть посиленню торго-
вельних зв’язків між КНР і країнами регіону та відкриють китайським товарам 
торговельні шляхи в Південну Азію, на Близький Схід і країни Європи.

Співпраця в рамках ШОС для Китаю – це інструмент розширення своїх еко-
номічних позицій у Євразії шляхом реалізації низки регіональних проектів, які у 
перспективі матимуть вплив і на глобальні процеси (створення до 2020 р. Зони 
вільної торгівлі ШОС). Китай вже став найбільшим торговельним партнером Ро-
сійської Федерації, Казахстану і Туркменістану, другим торговельним партнером 
Узбекистану і Киргизстану, третім торговельним партнером для Таджикистану.
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Паралельно КНР активно створює транспортно-логістичні коридори, орієнто-
вані на євразійський регіон, започаткувавши низку інтегрованих транспортних 
маршрутів, які зміцнять зв’язки західних регіонів із східними і центральними 
регіонами країни, проробляє нові розгалуження майбутньої мережі з виходом на 
нові ринки, підвищує конкурентоспроможність на глобальному ринку, створює 
умови для власного сталого розвитку2.

У 2014 р. інвестиції в основний капітал, призначений для залізничного бу-
дівництва в КНР, складе 630 млрд. юаней, протяжність нових ліній перевищить 
6600 км. Основні зусилля будуть направлені на будівництво залізничних колій у 
західних і центральних районах країни.

Країни ШОС реалізують проекти з будівництва і модернізації автомобільних 
та залізничних шляхів сполучення, орієнтованих на забезпечення транзиту това-
рів між Азією та Європою. Річний обсяг зовнішньої торгівлі між КНР та ЄС вже 
зараз перевищує 500 млрд. дол. США при середньорічному зростанні у 8%. На 
період до 2020 р. може сягнути 800 млрд. дол. США.

Мета цієї стратегії полягає у вирішенні внутрішньокитайських питань поряд-
ку денного: необхідність збереження стабільності і безпеки на своїх кордонах 
та західних рубежах КНР, гарантування збереження експортного потенціалу на 
зарубіжних ринках і безпеки постачання енергоносіїв, розвиток і забезпечення 
вантажопотоку на внутрішніх транспортних магістралях в якості альтернатив-
них шляхів до морських більш залежних від зовнішніх факторів і менш стабіль-
них шляхів, розвиток західної частини Китаю і скорочення різниці рівня життя у 
порівнянні зі східною частиною країни. 

Місто Сіань як відправна точка ВШШ. Народний уряд провінції Шеньсі 
докладає зусиль до перетворення адміністративного центру провінції м. Сі-
ань на відправну точку ВШШ. У 2014 р. планують зосередитися на розвитку 
транспортної системи, яка в майбутньому має стати міжнародним транзитним 
транспортним вузлом для різних китайських провінцій у напрямку західного 
кордону КНР і далі через країни ЦА і РФ на європейські ринки. Буде роз-
почато відправлення міжнародних вантажних потягів “Чанань” на регулярній 
основі по маршруту Сіань–ЦА (Казахстан, Узбекистан, Киргистан, Туркме-
ністан). У планах продовжити маршрут: одне відгалуження на Москву (РФ), 
інше – на Роттердам (Нідерланди). Перші два пробні рейси були виконані у 
грудні 2013 р.

За останні роки спостерігається швидке зростання обсягів торгівлі провінції 
Шеньсі з країнами ЦА (головні торговельні партнери Казахстан і Узбекистан). 
У 2009 р. – 57,85 млн. дол. США, у 2012 р. – 98,39 млн. дол. США (зростання 
70,1%). У 2013 р. було подолано рубіж у 100 млн. дол. США. Провінційний уряд 
планує посилити роботу над створенням “Сіанської зони вільної торгівлі” (ЗВТ 
Сіань) для ВШШ, орієнтованої на регіон ЦА і Європу. Головні сфери діяльнос-
ті – торгівля, логістика і фінансові послуги. Також буде розпочато будівництво 
комплексної зони для проведення Щорічного Євразійського економічного фору-
му. Згодом планують організувати перший Міжнародний ярмарок ВШШ.  Крім 
цього, буде рекомендовано країнам-учасницям ШОС відкрити консульства у Сі-
ані на території екологічного району Чаньба.
2 Крім анонсованого ВШШ китайським керівництвом запропоновано Морський Шовко-
вий шлях (МШШ), орієнтований на країни АСЕАН, Австралії і Океанії. КНР спільно з 
Сінгапуром планує докласти спільних зусиль по реалізації концепції МШШ і “модерні-
зації версії” зони вільної торгівлі Китай-АСЕАН. Крім цього планується розбудовувати 
економічні коридори “Китай–Бангладеш–Індія–М’янма” і “Китай–Пакистан”. 
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СУАР – важливий регіон КНР на кордоні з країнами ЦА. Територія Сінь-
цзян-Уйгурського автономного району КНР (СУАР) має очевидні географічні 
переваги – спільний кордон з 8-ма країнами. В автономному районі розташовані 
29 контрольно-пропускних пунктів (далі – КПП), у тому числі 17 КПП державної 
першої категорії, 12 КПП державної другої категорії.

Головну роль відіграє Міжнародний центр прикордонного співробітництва 
“Хоргос” (офіційне його відкриття відбулося у квітні 2012 р., а повномасштабне 
функціонування планується розпочати з 2018 р.). У період з грудня 2012 р. по 
жовтень 2013 р. було перевезено 1,25 млн. т. вантажів. У планах до 2020 р. – 
збільшити вантажопотік через “Хоргос” до 20 млн. т., а до 2030 р. – 35 млн. т. Це 
приклад регіонального співробітництва у рамках ШОС та перший транскордон-
ний центр співробітництва для КНР на території Євразії.

Ще донедавна майже 100% китайських експортних товарів, що відправля-
лися на ринки ЄС, транспортувалися морем. При цьому товари, які виробля-
лися у західних регіонах КНР (СУАР, Ганьсу, Автономний район Внутрішня 
Монголія), спершу залізницею доставляли на східне узбережжя, де зосереджені 
морські порти, а вже потім – морем до Європи. Це відповідно впливало на со-
бівартість і терміни виконання замовлення.

З перенесенням виробничих потужностей із східних і центральних у західні 
райони КНР, де виробнича собівартість у зв’язку з віддаленістю від традиційних 
морських портів порівняно нижча, виникла потреба у започаткуванні прямих 
вантажних перевезень залізничним транспортом у Європу. Відтак СУАР пере-
творився на важливий регіон КНР на кордоні з країнами ЦА.

Нові зони промислового розвитку. Започаткування шостої загалом (ре-
шта п’ять Пудон у Шанхаї (1992 р.), Біньхай у м. Тяньцзінь (1994 р.), Лянц-
зян у м.Чунцін (2010 р.), Чжоушань у провінції Чжецзян (2011 р.), Наньша у 
м.Гуанчжоу (2012 р.)) і першої у північно-західній провінції Ганьсу нової зони 
промислового розвитку (НПЗР) загальнонаціонального рівня у м. Ланьчжоу (за-
тверджена Держрадою КНР у 2012 р.) створюють нові можливості як для сусід-
ніх з КНР держав, так і для більш територіально віддалених країн [Lanzhou xin 
qu... ]3.

Митні регулювання. КНР здійснює практичні кроки на власній території по 
процедурі спрощеного проходження і безперебійної роботи митного контролю 
міст, через які проходить ВШШ. Це м. Урумчі (Північно-західний Китай, адміні-
стративний центр СУАР, вихід на рубежі Центральної Азії), м.Ланьчжоу (адміні-
стративний центр провінції Ганьсу), м. Сіань (адміністративний центр провінції 
Шеньсі, відправна точка ВШШ).

Транспортно-логістичні комплекси. У вересні 2013 р. було розпочато 
будівництво мультимодального контейнерного терміналу, транспортно-логіс-
тичного комплексу (ТЛК) “Южноуральский” в Челябінській області (РФ) [ТЛК 
“Южноуральский”... ]. За задумом, даний ТЛК буде надавати послуги по обробці 
контейнерних вантажів, які надходять залізницею з території Північно-західно-
го Китаю (СУАР), на шляху нового транспортного коридору між РФ та КНР і 
далі у західному напрямку на європейські ринки. Згідно ТЕО, ТЛК буде в змозі 
обробляти 400 контейнерів за добу, відповідно – 2,5 млн. т. вантажів на рік на 
3 НЗПР Ланьчжоу розташована у басейні Ціньванчуань. Загальна площа складає 806 км², 
уже відомо про 90 інвестиційних проекти на загальну суму 70,7 млрд. юаней (11,13 млрд. 
дол. США). У відповідності до генерального плану розвитку НЗПР у м. Ланьчжоу у пері-
од 2011-2030 рр. планується збільшити поетапно дохід до 50 млрд. юаней (2015 р.), 100 
млрд. юаней (2020 р.) і 270 млрд. юаней (2030 р.). 
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першому етапі, зі збільшенням до 5 млн. т. на другому. До реалізації проекту вже 
приєднався Казахстан, підписавши тристоронню угоду (КНР-Казахстан-РФ) про 
надання “зеленого коридору” транзиту вантажів територією Казахстану. Введен-
ня першого етапу заплановано на липень-серпень 2014 р., повністю проект пла-
нують завершити у 2019 р. 

Єдині транспортні можливості. До середини 2014 р. країни Митного Со-
юзу (МС) - Казахстан, РФ і Білорусь мають намір об’єднати свої зусилля з ме-
тою створення Об’єднаної транспортно-логістичної компанії (ОТЛК). Угоду про 
створення ОТЛК було підписано в рамках роботи Петербурзького міжнародного 
економічного форуму (червень 2013 р.) у формі акціонерного товариства в при-
сутності глав трьох держав.

Очікується, що проект принесе істотні фінансові переваги для держав-учас-
ниць. Додатковий прибуток національних залізничних компаній від використан-
ня інфраструктури до 2020 р. складе близько 1,6 млрд. дол. США. Кумулятивний 
внесок у ВВП трьох країн до 2020 р. сягне 11,3 млрд. дол. США, у тому числі для 
Білорусії – близько 1 млрд. дол. США, для РФ – майже 5 млрд. дол. США, для 
Казахстану – 5,3 млрд. дол. США.

З появою ОТЛК вантажовідправнику не доведеться окремо домовлятися з 
кожною із трьох країн, будуть створені єдині транзитні можливості від прикор-
донного з КНР казахстанського пункту “Достик” до білоруського “Бреста” на 
кордоні з ЄС.

Казахстан модернізує транспортну мережу і будує нові залізничні й автомо-
більні дороги, щоб інтегруватися в МТК, що проходять територією республіки. 
Пріоритетний розвиток залізничної транспортної мережі проводитиметься на на-
прямках Північ-Південь (Росія – Центральна Азія) і Схід – Захід (Південно-Схід-
на Азія – Китай – Європа). З метою реалізації Транспортної стратегії Республіки 
Казахстан до 2015 р. здійснюється низка регіональних проектів з розбудови но-
вих залізничних ліній. Особлива увага приділяється розвитку залізничної при-
кордонної станції Достик (Казахстан) на найкоротшому шляху з Китаю в Європу.

Трансконтинентальний автодорожний коридор “Західна Європа – Західний Ки-
тай” є головним транспортним проектом Казахстану початку ХХІ століття [Авто-
мобільний коридор... ]. Будівництво автомагістралі “Західна Європа – Західний 
Китай” розпочалося у 2009 р., завершити будівництво планують у 2015 р. Загальна 
протяжність коридору по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Нижній Новгород 
– Казань – Оренбург – Актобе – Кизил – Орда – Шимкент – Тараз – Кордай – Ал-
мати – Хоргос – Урумчі – Ланьчжоу – Чженчжоу – Ляньюньган складає 8445 км. З 
них 2233 км територією РФ, 2787 км – Казахстаном, 3425 км – КНР. Початок робо-
ти автомобільного транзитного коридору дозволить зменшити терміни постачання 
вантажів з КНР до Європи майже в 3,5 разів у порівнянні з морським маршрутом.

Основне джерело фінансування проекту – зовнішні займи у сумі 3,4 млрд. дол. 
США. Російську ділянку транспортного коридору “Західна Європа – Західний 
Китай” планується побудувати до 2020 р.

Російська Федерація здійснює розбудову транспортної інфраструктури в рам-
ках Федеральної цільової програми “Розвиток транспортної системи Росії (2010-
2020 рр.)” [Федеральная целевая програма... ]. Загальний обсяг фінансування захо-
дів Програми складає 11,4 трлн. руб. (близько 400 млрд. дол. США), за рахунок яких 
буде побудовано та реконструйовано майже 8,5 тис. км автомобільних доріг феде-
рального значення, введено в експлуатацію 2,6 тис. км нових залізничних ліній, су-
марна виробнича потужність російських морських портів збільшиться на 454 млн. т.
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Стратегією розвитку транзитного потенціалу Білорусі на 2011-2015 рр. [Стра-
тегия развития... ] передбачено проведення реконструкції і модернізації транзит-
ної інфраструктури і доріг. Планується будівництво 18-ти транспортно-логістич-
них і 10-ти логістичних центрів підприємством “Белтаможсервіс”, з них 22 – на 
II і IX Пан’європейських транспортних коридорах. За прогнозами, реалізація цих 
планів дозволить збільшити надходження від транзиту у п’ять і більше разів.

Перший вантажний потяг по маршруту “Чунцін-Європа” з використанням 
уніфікованої транспортної накладної ЦІМ/СМГС було відкрито у листопаді 
2012 р. Маршрут починається в китайському місті Чунцін (місто центрального 
підпорядкування, Центральний Китай) і закінчується у м. Дуйсбург (Німеччи-
на), проходячи територію Казахстану – РФ – Білорусії – Польщі. Під час свого 
державного візиту до ФРН Голова КНР у березні 2014 р. відвідав порт Дуй-
сбург (Duisburg, територія західної землі Північної Рейн-Вестфалії) – кінцеву 
точку на шляху “Економічного поясу Великого Шовкового шляху”, найбільшу 
в світі внутрішню гавань, транспортний і логістичний вузол Європи. Захід від-
бувався під девізом: “Neue Seidenstrasse – die Eisenbahnlinie zwischen China 
und Europe” (“Новий Шовковий шлях” – головна залізнична лінія між Китаєм 
і Європою).

У квітні 2013 р. територією Російської Федерації, Казахстану та Білорусі від-
крито транспортне сполучення між КНР і Польщею “Ченду – Євроекспрес”. 
Шлях довжиною у майже 10 тис. км з м. Ченду (адміністративний центр про-
вінції Сичуань) через транспортний перехід на кордоні СУАР і Казахстану (Ала-
шанькоу), територією РФ, Білорусі і Польщі (м. Лодзь). Час у дорозі 14 днів, його 
планується скоротити у подальшому до 12 днів (тривалість перевезення морем 
по маршруту Ченду-Роттердам або Ченду-Гамбург займає 40-45 днів). Обслуго-
вує маршрут польсько-китайське СП.

У серпні 2013 р. спільними зусиллями країн-учасниць започатковано транзит-
ний контейнерний потяг з Китаю (м. Чженчжоу, провінція Хенань, Центральний 
Китай) до Європи (м. Гамбург, Німеччина) територією Казахстану – РФ – Біло-
русії – Польщі. Термін доставки контейнера – 15 діб, тоді як морським шляхом 
термін поставки контейнера з порту Шанхай до Європи становить 36 діб і більше. 
У 2013 р. було відправлено 6 рейсів по новій лінії з вантажами на загальну суму 
близько 100 млн. дол. США, а вже у 2014 р. планується 50 рейсів з вантажами на 
суму 1 млрд. дол. США.

Паралельно КНР активно створює транспортно-логістичну систему орієнто-
вану на євразійський регіон, започаткувавши транспортний маршрут в рамках 
розвитку ВШШ з адміністративного центру провінції Шеньсі м. Сіань в Цен-
тральну Азію. По цьому шляху вже відправились два міжнародних вантажних 
потяги “Чанань”. Перший прибув у Казахстан, м. Алмати, 3 грудня 2013 р., дру-
гий – у другій половині грудня минулого року і проїхав через Казахстан, Узбе-
кистан, Киргистан і Туркменістан (всього 9 залізничних вокзалів). Рейс Сіань – 
Алмати – один з двох відгалужень залізничного маршруту вантажних перевезень 
Сіань – Роттердам. Друге відгалуження – рейс Сіань – Москва.

Перспективи України. Серйозні перспективи відкриває взаємодія України 
і КНР у такій структурно утворювальній сфері, як прокладання транспортних 
коридорів та постачання азіатських товарів до країн Європи. Не тільки Китай, 
а й більшість країн Азії зацікавлені у скороченні вартості та часу перевезень 
товарів від країн виробників до країн з місткими ринками споживання, зокрема 
до Європейського Союзу.
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Цьому сприяють геоекономічне розташування нашої країни, розвинена тран-
спортна інфраструктура, активні торговельно-економічні зв’язки з сусідніми кра-
їнами та КНР, широкі споживчі можливості внутрішнього українського ринку. 
Також сприяє розгалужена залізнична мережа разом із наявністю незамерзаючих 
чорноморських портів та системи автомобільних доріг. Все це створює необхідні 
передумови для збільшення транзитних перевезень вантажів і подальшої інтегра-
ції України до транспортної системи “Європа – Азія”.

За даними Євростату, у 2000-2014 рр. у структурі зовнішньої торгівлі товара-
ми країн ЄС у загальному експорті частка Китаю зросла з 3 до 8,6 %. У структу-
рі імпорту за цей період частка Китаю збільшилась з 7,5 до 16,2 %. Найбільше 
зростання експорту серед 28 країн ЄС було зареєстровано з Китаєм на рівні 11% 
за період січень-березень 2014 р. Дані оприлюднені у червні цього року. Також 
знизився і торговельний дефіцит з цією країною до 33 млрд. євро, ще рік тому 
цей показник становив 34 млрд. євро [Eurostat newsrelease 2014]. Залучити частку 
цього транзитного вантажопотоку, обсяги якого і надалі зростатимуть, є страте-
гічним завданням для України.

Частка країн Азії у географічній структурі українського експорту товарів у 
період з 2005 р. по 2012 р. зросла не суттєво: з 25,1 до 25,7 %, тоді як частка ім-
порту товарів з цього регіону в Україну зросла більш вагомо: з 13 до 20,2 % (у т. 
ч. з КНР – з 5,6 до 9,3 %) [Статистичний збірник... 2013].

За І півріччя 2013 р. у порівнянні з І півріччям 2012 р. імпорт товарів з КНР 
зріс на 19 %, а експорт українських товарів до Китаю збільшився на 60,7%. 

Зазначені тенденції у міжнародній торгівлі зберігатимуться і в перспективі.
У відповідності до міжнародних зобов’язань Україна спільно з іншими краї-

нами визначила і ухвалила новий перелік міжнародних транспортних коридорів 
(МТК, Постанова КМУ від 16.12.1996 р. № 1512). Одним із доповнень до мережі 
МТК пропонувався транспортний коридор “Європа – Азія” [Кабінет Міністрів 
України... 1996]. 

В Україні створення МТК та їхнє входження до міжнародної транспортної 
системи визнано пріоритетним загальнодержавним напрямом розвитку відповід-
но до Програми розвитку національної мережі міжнародних транспортних кори-
дорів в Україні на 2006-2010 рр. [Кабінет Міністрів України... 2006]. Одним із 
завдань було залучення транзитних потоків країн Європи та Азії через територію 
України.

Проте основні завдання цієї Програми залишились не виконаними. Підготовчі 
роботи до будівництва нового двоколійного залізничного Бескидського тунелю 
на стратегічному напрямку Київ – Львів – Чоп розпочато тільки у 2014 р. На да-
ний час він є єдиною одноколійною ділянкою на усій довжині п’ятого Критсько-
го МТК, який проходить територією Італії, Словенії, Угорщини, Словаччини, 
України та Росії, і це є однією з причин спрямування значних обсягів транзитних 
вантажів в обхід України – територією Польщі та Білорусі.

На виконання Закону України “Про стимулювання інвестиційної діяльності у 
пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць” у 2013 
р. Уряд визначив перелік пріоритетних галузей економіки, щодо яких держава 
стимулюватиме інвестиційну діяльність. Так розпорядженням КМУ затвердже-
но перелік найважливіших інфраструктурних проектів у сфері транспорту. Се-
ред них – будівництво першої черги контейнерного терміналу на Карантинному 
молу в Одеському МТП за рахунок штучно створеної території; створення глибо-
ководного порту на території МТП “Южний”; будівництво двоколійного Бескид-
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ського тунелю; будівництво автомобільної дороги Львів–Краковець; збільшення 
пропускної спроможності залізничного напрямку прискореного руху пасажир-
ських поїздів Гребінка – Полтава – Красноград – Лозова тощо [Перелік інфра-
структурних проектів... 2013].

Відповідно до Транспортної стратегії України на період до 2020 р. (Розпо-
рядження КМУ від 20 жовтня 2010 р.) здійснюються модернізація і структурна 
трансформація транспортних підгалузей [Кабінет Міністрів України... 2010]. Ре-
алізація заходів потенційно може дозволить на практиці реалізувати плани щодо 
її інтеграції до транспортної системи Європа-Азія. Проте затверджена Тран-
спортна стратегія, не була підкріплена конкретними програмними документами, 
за винятком Державної програми розвитку автомобільних доріг на 2013–2018 рр. 

На даний час національна транспортна система України залишається не інте-
грованою з транс’європейською транспортною системою, а лише сполученою з 
нею необхідністю забезпечувати єдиний перевізний процес. Внаслідок цих об-
ставин, Україна поступається іншим країнам на ринку пропозицій транспортних 
послуг. Крім цього, зберігається стала тенденція втрати транзитних вантажопо-
токів на маршруті Європа – Азія. При цьому темпи і масштаби розбудови тран-
спортної інфраструктури України не йдуть в жодне порівняння з процесами у 
азіатських країнах, а також сусідніх держав України – Росії, Білорусі, які, поді-
бно до ЄС, активно розбудовують свої транспортні мережі. 

У результаті активної розбудови транспортної інфраструктури державами 
сусідами посилюється конкуренція у сфері надання транспортних послуг та об-
слуговування основних трансконтинентальних і транснаціональних вантажопо-
токів, і насамперед на ємному напрямку “Європа – Азія”. 

За оцінками фахівців, транспортний коридор “Європа – Азія”: Євро-Азійська 
інтегральна система (Західна Європа – Білорусь – Росія – Казахстан – Китай) вва-
жається найбільш привабливим, оскільки враховує фактори часу, фінансові ви-
трати та безпеку доставки вантажів. За цим напрямом на маршруті Європа – Азія 
необхідно перетнути територію лише трьох країн – Білорусі, Росії і Казахстану, 
які нині активно працюють над уніфікацією своїх процедур і тарифів. А також 
перебувають у процесі формування Єдиного економічного простору (ЄЕП) і 
створення Євразійського економічного союзу (ЄАЕС). 

Висновки. Виконуючи програму розвитку Західного Китаю, керівництво 
КНР реалізує власний сценарій розбудови Євразійського простору за допомогою 
“Економічного поясу Великого Шовкового шляху”, інтеграції господарських 
комплексів з сусідніми країнами Центральної Азії з подальшим виходом на рин-
ки європейських країн. Основним завданням проекту ВШШ є сприяння колек-
тивному розвитку великого простору, включаючи в себе цілу низку регіонів – від 
Північно-західних провінцій Китаю, Центральної Азії до Кавказу, Центральної 
і Східної Європи. Пропозиція Китаю багатогранна. Концепція проекту націлена 
на стимулювання економічного зростання, розбудову інфраструктури, логістич-
них кластерів, поглиблення торговельно-інвестиційних зв’язків. На думку фахів-
ців, товарообіг між країнами Азії і Європи буде щорічно зростати в середньому 
на 2-3%; до 2020 р. він зросте до 240 млн. т. або у грошовому еквіваленті – 1,8 
трлн. дол. США. Провідну роль у його забезпечені будуть відігравати китайські 
виробники. Стратегічно важливим питанням для КНР є оптимізація міжнарод-
них транспортних потоків та розвиток транскордонної транспортної інфраструк-
тури. Розвиток залізничного сполучення є складовою реалізації довгострокових 
стратегічних цілей КНР щодо світового лідерства. 
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Україна зацікавлена в активній участі у розширенні географії цього транспорт-
ного коридору. Це дозволить Україні отримати прямий вихід на китайський ринок 
і у перспективі бути включеною до трансконтинентальної транспортної магістра-
лі, відіграючи роль сполучної ланки між європейськими та азіатськими ринками. 
Підписання Асоціації України з ЄС створює нові, більш масштабні можливості 
для виходу продукції спільних виробництв на масштабний європейський ринок. 
Україна високо оцінює стратегічну ініціативу КНР і демонструє зацікавленість 
в участі в її реалізації як країни, що лежить на перехресті Євразійських торго-
вельних шляхів. У зв’язку з цим нашій країні необхідно забезпечити ефективність 
міжнародного співробітництва у питанні інтеграції власної транспортної системи 
до транспортної системи Європа-Азія та вирішити низку питань в частині систем-
ної розбудови національної транспортної інфраструктури.
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КИТАЙСЬКІ КОНЦЕПТИ ЩОДО ВІДНОСИН ІЗ США: 
ФОРМУВАННЯ ОСНОВ СТРАТЕГІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

М. А. Таран

Формування й реалізація Пекіном концептуально-теоретичного комплексу на-
станов щодо відносин із Сполученими Штатами Америки є надзвичайно акту-
альним політичним феноменом. Розуміння стратегічної поведінки Пекіна у від-
носинах із Вашингтоном дає нам значний емпіричний матеріал для “прочитання” 
зовнішньополітичних цілей і завдань Китаю. До того ж, в умовах  підвищеної 
уваги з боку українських політичних та фахових груп до позиції КНР в “україн-
ському питанні”, виникає необхідність звернути увагу на формат двосторонніх 
американсько-китайських відносин у рамках яких і проглядаються основні риси 
зовнішньополітичної та дипломатичної стратегії Пекіна.

Під впливом тяньаньменської кризи 1989 р. Пекін зосередив додаткові зусилля 
на коригуванні стратегічної та політичної поведінки у відносинах із Вашингтоном. 
Для китайських політичних кіл постає дилема – як вести справу з нацією, яка, з 
одного боку життєво важлива для економічної модернізації країни, проте з іншого, 
цінності якої становлять загрозу легітимності уряду. Фундаментальним викликом 
постбіполярної доби для китайської дипломатії став пошук стратегії, яка могла б 
реалізувати завдання збереження китайської політичної системи, національного 
суверенітету і досягнення нових завдань в плані економічної та оборонної модерні-
зацій, що можливо лише шляхом посилення міжнародної комунікації, в тому числі 
й із США. Паралельно із зовнішньополітичними корективами китайське керівни-
цтво велику увагу приділяє і подоланню своєрідної кризи авторитету, ідентичності 
та ідеології, прагнучи пристосувати їх до нових глобалізованих реалій. Мобілізація 
суспільної підтримки в складних умовах реформ відбувається, на чому акцентують 
увагу значною мірою західні дослідники китайського походження, зазвичай за ра-
хунок використання націоналістичної риторики [Yi Xiaoxiong 1994, 691]. Апеляції 
до національних надбань, популяризація китайської культури й історії (Олімпіада 
2008 р., розширення мережі Інститутів Конфуція), значне посилення обсягів фінан-
сово-економічної допомоги – все це покликане було значно посилити присутність 
країни в новому глобальному міжнародному середовищі. 

Завершення “холодної війни” у Пекіні було сприйнято із суперечливими по-
чуттями полегшеності та стурбованості водночас. Характерні риси світової полі-
тики почали змінюватися у бік посилення фактору інституційного міждержавного 
співробітництва, інших форм важливих відносин. Саме поняття державної сили 
стало у зв’язку з цим більш дисперсним. Згодом з’являється й термін “м’яка сила”, 
який пов’язаний із новим і ефективним інструментарієм у зовнішній політиці.

Серед академічних експертів у КНР домінує бачення відносин із США як най-
важливіших для країни. І економічна статистика підтверджує це. Сполучені Шта-
ти – основний торговельний партнер, одне з ключових джерел торгівлі, інвестицій 
та технологій, які є критичними для китайського економічного розвитку. Ступінь 
взаємозалежності китайської та американської економік надзвичайно високий, і 
ця тенденція продовжує зміцнюватися. Вашингтон розглядається і як ключовий 
гравець у гарантуванні системи регіональної безпеки та стабільності, що теж є 
надзвичайно важливим з огляду на необхідність збереження існуючої мережі 
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транспортних, насамперед морських комунікацій, важливих для експортоорієн-
тованої економіки. Ще одним фактором, який береться до уваги – є характер від-
носин із США, який дозволяє уникати некерованих конфліктів, геополітичного 
суперництва чи затяжної виснажливої воєнно-стратегічної конкуренції.

Керівний принцип Пекіна в двосторонніх відносинах було озвучено як: “збіль-
шувати довіру, зменшувати проблеми, посилювати співробітництво та уникати 
конфронтації” (zengjia xinren, jianshao mafan, jiaqiang hezuo, bu gao duikang 增加
信任, 减少麻烦, 加强合作, 不搞对抗). Ця стратегічна установка була артикульо-
вана ще Ден Сяопіном на початку 1990-х, часто до неї звертався і Цзян Цземінь. 
Згодом офіційні особи КНР її звузили до “розвитку співробітництва та уникнен-
ня конфронтації” (fazhan hezuo, bu gao duikang 发展合作, 不搞对抗). 

Китайські експертні кола інтерпретують американську політику та публічні 
дебати щодо Китаю, зокрема на такі теми, як модернізація НВАКу, двосторонній 
торговельний дефіцит США, курс юаня, тощо як індикатори зусиль США з по-
слаблення та підриву зростання. Навіть один із головних та поміркованих китай-
ських міжнародників Хуан Женьвей охарактеризував політику США як “праг-
нення регулювати та обмежувати китайську міжнародну поведінку міжнародни-
ми правилами та регулюванням, встановленими за їх домінування з проекцією 
загальмувати розвиток Китаю як перешкоду американській гегемонії”. «США 
намагаються підняти значення “демократичного критерію”», який відділяє КНР 
від доступу до міжнародної системи та інфільтрувати до Китаю західні цінності з 
метою трансформації Китаю  з країни “відмінної природи та відмінної категорії” 
до “тієї ж природи й тієї ж категорії”. “Зазіхаючи на національний суверенітет 
через міжнародну систему, США та західні сили здійснюють все більший вплив 
на процес внутрішньої еволюції Китаю...” [Huang Renwei 2006]. 

Жуань Цзунцзе з Інституту міжнародної безпеки Китаю звинувачує США у 
“жорсткій атаці та виклику існуючому міжнародному порядку”. Він зобразив ці на-
падки так: “В очах США механізм міжнародних договорів та домовленостей щодо 
безпеки стосується права діяти за власним розрахунком. Іракська війна показує, що 
сучасний світовий порядок, представлений ООН, став стримувальним фактором 
для слідування Америкою однополярної стратегії...” [Ruan Zongze 2003, 17-19]. 

Позиції США з відносного домінування в міжнародних відносинах розгля-
даються як “гегемонія”. Багато хто з китайських політичних та академічних кіл 
висловлюють побоювання, що США проводять політику стримування Китаю 
[Jia Qingguo 2005, 395-397] Зокрема, у “Білій книзі” з національної оборони КНР 
2008 р. Заявлено: “В той же час США збільшили свою стратегічну увагу до АТР, 
консолідуючи свої військові союзи, упорядковуючи військове розташування та 
посилюючи військові спроможності... ” Китай стоїть обличчям перед “стратегіч-
ними маневрами та стримуванням ззовні...” [China’s… 2009, 5].

Проте деякі китайські стратеги, звертаючи увагу на необхідність збалансуван-
ня міріад інтересів у відносинах із США стверджують, що Китай може сприйма-
ти американську гегемоністичну силу, але не гегемоністичну поведінку. Іншими 
словами, КНР може існувати в однополюсному світі аж допоки це напряму не 
підриватиме національні інтереси [Medeiros 2009, 35].  

Оптимальною моделлю поведінки в даних умовах називають продовження спів-
робітництва, залучення у прийняття тих основних рішень, які стосуються інтересів 
безпеки та економіки КНР. Пекін вдало формує таке регіональне середовище, яке 
чутливе до його інтересів та преференцій. І разом із тим, Китай намагається мінімі-
зувати конфліктність своїх дій по відношення до американських цілей.
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У ситуації, коли дії США порушують чи негативно впливають на національ-
ний суверенітет Китаю, останній не має порушувати стабільність міжнародної 
системи. Часто вказується на те, що в цьому відношенні Пекін відрізняється від 
СРСР періоду “холодної війни”, оскільки його дії не підривають основ регіональ-
них систем безпеки.

На глобальному рівні КНР виступає з загальною тезою “більшої демократії 
в міжнародних відносинах”, що може розглядатися як певний непрямий посил 
проти американського “гегемонізму”. Деякі з китайських зовнішньополітичних 
акцій оцінюються як такі, які спрямовані на розмивання відносного американ-
ського впливу як у деяких регіонах, так і в інституціях. У цій логічній схемі 
одне з ключових місць відводиться Росії. Проте китайсько-російські відносини 
є явищем історично непростим і не можуть перетворитися на певний об’єднаний 
фронт проти США. Розширення відносин із Росією розглядається як контрбаланс 
американському впливу та вплив на Вашингтон на таких глобальних форумах, 
як, наприклад, засідання Ради Безпеки ООН.

Велику стурбованість китайські аналітичні кола, особливо наближені до ви-
щих ешелонів влади, висловлюють щодо продовження американської політики 
зміцнення альянсів. У багатьох випадках зазначається, що Китай фактично за-
мінив колишній СРСР як головний подразник американських стратегічних ін-
тересів у Східній Азії. Пекін послідовно й наполегливо виступає проти політики 
безпекових блоків, убачаючи в них релікт “холодної війни” а також інструмент 
воєнно-стратегічного тиску на Китай. Зокрема, свого часу він критикував т.зв. 
плани НАТО по розширенню на Схід, – включення Польщі, Чехії, Словаччини, 
Румунії та країн Балтики в Північноатлантичний альянс.

У цьому контексті насамперед звертається увага на розвиток американсько-
японського воєнно-політичного союзу, який одержав нове дихання 17 квітня 1996 
року після підписання “Спільної декларації союзу безпеки для ХХІ ст.” ( Japan-
U.S. Joint Declaration on Security Alliance for the Twenty-first Century). Ван Циси, 
директор Інституту міжнародних стратегічних досліджень при центральній пар-
тійній школі КПК зазначав: «Замість того, щоб відігравати роль підтримки, США 
радше намагаються розвести Китай та Японію по різні сторони...  Консолідація 
альянсу та зближення сторін мотивується спільною союзницькою турботою щодо 
зростання китайської сили. Теорія “китайської загрози” здобуває своїх прихиль-
ників у Японії і сили правого флангу стають більш наступальними, схиляючись 
до США як до протектора...» [Wang Jisi 2005, 44].  У Пекіні також побоюються, і 
це було проартикульовано неодноразово, що периметр японсько-американського 
оборонного співробітництва фактично включає в цей пакт і Тайвань [Japan 1998, 
4].  Чу Шулун також підтверджує думку щодо ареалу двосторонньої безпеки, її 
спрямованості проти КНР і щодо Тайваню як зони відповідальності альянсу [Chu 
1999, 14]. Регулярне проведення американсько-японських морських навчань, під 
час яких, слід зазначити, особливо активно з другої половини 1990-х років си-
мулювалася антипідводночовнова діяльність у глибокій воді, виступає як одне з 
основних фактологічних підтверджень цих міркувань.

У Сіньбо зазначає, що саме з 1990-х років США починають відігравати в цьо-
му альянсі не стримуючу, а саме стимулюючу роль переоснащення японських 
військ. Дещо в іронічному і не зовсім політкоректному вигляді один із провідних 
китайських експертів пише: «Японія була “наложницею” в альянсі в минулому. 
Сьогодні ж її роль значно підвищилася до “коханки” а військова незалежність та 
гнучкість значно посилилися. Якщо воєнна інтеграція поглиблюватиметься, аме-
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риканські та японські війська фактично стануть двома назвами єдиної військової 
організації...» [Japan 2005, 1] Проблема Тайваню також розглядається в Пекіні 
крізь призму воєнно-стратегічної присутності США в регіоні. Ні Вашингтон, ні 
Пекін не зацікавлені в конфронтації, тим паче за військовим сценарієм. За дея-
кими оцінками КНР довготерміновий інтерес Вашингтона – збереження балансу 
як пролонгація свого домінування в АТР. Такий інтерес потребує насамперед 
статус-кво в Тайванській протоці. Все ж ймовірність обмеженої воєнної інтер-
венції США за участі Японії припускається. 

Пекін не розглядає США як ключового архітектора нових рамок безпеки в 
Північно-східній Азії. Серед аналітиків у Пекіні панує консенсус, що основна 
спрямованість альянсу – частина американської глобальної стратегії. Цілі США 
- ангажувати Китай у мирний спосіб та (або) у військовому відношенні як держа-
ву, потужність якої зростає. Тому США і використовують механізм передового 
базування військ як щит, військове стримування – як основну лінію поведінки і 
діалог/контакт – як механізм ангажування. Американоцентричність альянсу, як і 
відносини із Сеулом, в КНР розглядається як механізм стримування саме Китаю. 
При цьому велика увага приділяється дискусіям усередині Японії щодо можли-
востей посилення воєнної компоненти. 

Як все ще найслабша держава з основного тріо в АТР, Китай не має можли-
востей реструктурувати альянси на чолі з США. Спільною думкою китайських 
міжнародників є те, що конфронтація неможлива і навіть фатальна для китайської 
модернізації. Економічні, інституційні та оборонні відносини між Вашингтоном 
та Токіо сильніші за аналогічні між КНР та фігурантами альянсу [Yu Bin 1999, 19]

Вербальні застереження чи критика не впливають, проте, на регіональну полі-
тику Пекіна. КНР системно розвиває відносини і з Вашингтоном, і з Токіо, навіть 
усупереч різним санкціям, критиці порушення прав людини чи постачанню аме-
риканської зброї Тайваню. Стабільне зовнішнє оточення для Китаю є критично 
важливим і не може бути досягнутим у ситуації серйозного конфлікту з США,  
єдиною країною, що має повний набір можливостей впливу. Конструктивні стра-
тегічні відносини з Вашингтоном розглядаються і як гарний сигнал для Токіо. 
Тому для Пекіна подразник американсько-японського альянсу не виступає пара-
лізуючим чинником двосторонніх відносин як із США, так і з Японією.

Хоча АТР розглядається в КНР як стратегічна периферія, зусилля країни не 
спрямовані на виштовхування США з регіону. В Пекіні визнається висока вар-
тість такого курсу. Деякі аналітики підкреслюють стабільність, яку забезпечують 
американські зобов’язання з безпеки. Швидше Китай повинен прагнути “обмеж-
ити американську здатність обмежувати Китай”, тобто мати можливості врівно-
важувати американські дії з впливу на китайську поведінку. 

Довготерміновим трендом є поступове зменшення економічно-технологічної, 
інвестиційної залежності КНР від західного світу і США зокрема. Це відбува-
ється, головним чином, за рахунок розвитку відносин із ЄС, Росією, Африкою, 
Латинською Америкою та Близьким Сходом. Як вважають деякі автори, ця тен-
денція приховує в собі й небезпеку, – Китай може бути більш схильним кидати 
виклик США чи активно опиратися американському тиску, як тільки відчує, що 
порушення двосторонніх відносин із США не завдасть йому критичної шкоди 
[Medeiros 2009, 101].  

У середовищі американських експертних кіл концентрованим баченням ки-
тайської поведінки щодо США називаються такі моделі, які взаємодоповнюють 
одна одну: стратегічне заспокоєння, або ж обмін перевагами – розвиток вже на-
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явних стратегічних надбань у відносинах із Вашингтоном у сферах, що мають 
спільний інтерес, зміна негативного іміджу Китаю в США; стратегічний примус, 
- використання Пекіном безпекових активів з метою впливу на поведінку США, 
включаючи використання або ж загрозу використання сили, м’яка опозиція де-
яким ініціативам Вашингтона в міжнародних організаціях, зокрема в ООН; еко-
номічний примус, – використання КНР економічних ресурсів, наприклад, таких 
як розмір ринку та доступ до ринку; економічні санкції – застосування з боку 
Пекіна економічних ресурсів для підриву економічного добробуту США через 
торговельні ембарго, бар’єри тощо. 

Міжнародне економічне співробітництво, торговельно-фінансова експансія 
КНР критично важливі не лише для справи модернізації, але й політичного ви-
живання КПК. Адже високі темпи економічного зростання та стабільність соці-
ально-економічного розвитку виступають як своєрідний історичний карт-бланш 
для партії, імідж якої кардинально змінився з ідеологічного на реформаторський. 

Впливовий китайський фахівець Ші Іньхун, розмірковуючи про майбутнє 
американсько-китайських відносин, вказує на наявність в КНР трьох груп, думки 
який впливають на конкретні дії. Більшість політичної еліти, на його думку, спо-
діваються на “довготермінове узгодження, акомодації із США...”, відкидаючи 
серйозний конфлікт чи конфронтацію типу “холодної війни”. Друга – меншість, 
проте достатньо впливова, стоїть на позиції “оптимістичної стратегічної взаєм-
ної адаптації”. Третя, хоча і з незначним впливом на офіційних осіб, прогнозує 
конфлікт, оскільки США ніколи не “толеруватимуть Китай як світову державу 
чи державу номер два в Азії та Тихому океані”. Вже згадуваний вище Ван Цисі 
неодноразово заявляв, що стримування з боку американських адміністрацій Ки-
таю як стратегічного конкурента, використання його енергетичної залежності, не 
дали ефекту, і Пекін, таким чином, доводить, що економічне та безпекове спів-
робітництво в Азії можливе лише в рамках партнерства великих держав, у тому 
числі КНР та США [Foot 2006, 83]. 

Китайські експерти часто вказують на те, що Вашингтон ніколи не визнає КНР 
за рівнозначного йому геополітичного актора. Тому продовження нарощування 
економічної ваги та модернізація збройних сил є найоптимальнішим неконфрон-
таційним шляхом, який змушуватиме Сполучені Штати все більше визнавати 
особливі інтереси Китаю та, зрештою, визнати формування “багатополюсного” 
світопорядку. Китай утримує ґрунт розвитку й стабільності, продовжує політику 
реформ і виграє час.
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THE CHINESE INFLUENCE IN CENTRAL EASTERN EUROPE 
DURING THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS

A. Chiriu

Chinese investments in Central Eastern Europe: some introductory features
Statistics relative to the economic relationship between Central Eastern Europe and 
China suffer of inhomogeneity of data. First of all, statistics on investments are strong-
ly heterogeneous. European and Chinese data are considerably different.  Data from the 
Chinese side, and in particular that from the Ministry of Commerce (MOFCOM) suffer 
of several limitations [Korniyenko and Sakatsume, 2009]:

·	 MOFCOM data include only the investments approved and registered by the 
Ministry. The registered investments not necessarily correspond with the actual amount 
of outward investments. As a matter of fact, the investments may defer in many years 
after the registration time and tiny investments do not need any registration. Further-
more, MOFCOM data consider re-invested earnings form outward investments [Apo-
teker, 2012; Apoteker and Barthélémy, 2013].

·	 MOFCOM data do not consider Chinese outward investments originating from 
Macao, Hong Kong and such offshore fiscal heavens as the Virgin and Cayman Is-
lands; the flow of funds towards the fiscal heavens, indeed, is quite relevant but it ap-
pears strongly unlikely that funds that stay do not move elsewhere [Hanemann, Rosen 
and Richard, 2012; Godement, Parello-Plesner and Richard, 2011; Banca Naţională a 
României, 2006; Nicolas and Thomsen, 2008].

·	 MOFCOM data do not usually consider financial and bank investments. 
·	 Moreover, data collecting methodologies suffered of many variations and mu-

tations during the years. 
Because the above mentioned elements, some scholars prefer the European statistics 

or data coming from international economic organizations. Some [Hanemann and Rosen, 
cit.] have elaborated new economic index in order to analyze the Chinese investments 
outward. This study, however, will try to compare both European and Chinese data, aim-
ing to sketch a broad picture of the Chinese foreign direct investments in Europe. 

Broadly speaking, scholars agree on some features of the Chinese investments out-
ward. Indeed, the Chinese FDIs outward aim [Korniyenko and Sakatsume, cit.]:

·	 to explore new markets;
·	 to look for specialized low cost workforce still missing in China [Milelli, Hay 

and Shi Yunnan, 2009];
·	 to search for raw materials; 
·	 to buy strategic assets, international brands, new technologies;
·	 to diversify the companies’ own production and portfolio;
·	 to flow out capitals and reduce the international pressure on the renminbi ap-

preciation;
·	 to reduce the high levels of savings; 
·	 to gain from the low taxes and duties on the FDIs outward; 
·	 to try to avoid anti-dumping rules, especially in Europe.
Even missing raw materials, Central Eastern Europe represents a potentially per-

fect scenario for the Chinese FDIs. In particular, the access of the CEE countries to 
the European Union may be a powerful pull factor for Chinese FDIs in order to avoid 
Brussels’ anti-dumping rules [Filippov and Saebi, 2008]. 
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Nevertheless, the Chinese FDIs are still a small segment of the total world invest-
ments. In 2007, the investments from China accounted just for a 1.1% of the world total 
[Nicolas, 2009]. Indeed, the huge growth rate of the Chinese FDIs outward bases on the 
low starting level. Moreover, Europe accounts just for a small share of the Chinese in-
vestments outward [Ebbers and Zhang, 2010; Zhang, Zhi and Van Den Bulcke, 2012]. 

In addition to the foreign direct investments outward, China is probably considering 
to buy shares of the European public debt. The real amount of such a shopping, how-
ever, is unclear as well as is probably not much relevant, but “it is useful for China’s 
public diplomacy to suggest it is a potential benefactor” [Godement, Parello-Plesner 
and Richard, cit.]. 

Considering the structure of the Chinese investments in Europe, it is possible to note 
the focus on merger with and acquisition of European firms. Almost 80% of the Chi-
nese FDIs in Europe are M&A. Chinese M&A focused prevalently on European firms 
in bad financial situation: selling the assets to the Chinese allows the European side to 
restructure the firm’s financial organization and to access the Asian market. Beijing 
is looking also on joint ventures with European firms (20% share of Chinese FDIs in 
Europe) but less on greenfield investments (1%). 

The Chinese Influence in Central Eastern Europe: a link between economic 
and politics?

Chinese investments in Europe have not always been successful. Indeed, Chinese 
FDIs in Europe must face some negative factors such as the bureaucracy, tiny access 
to funds, shortage of strong convertible value, lack of experience in investing abroad. 
With regard to the last factor, Central Eastern Europe may be the training gym for the 
Chinese Companies interested to invest in the European Union. These companies can 
acquire in the CEE countries the knowledge and experience necessary to access the 
more difficult and competitive markets of the older EU members [Ying Zhang and 
Filippov, 2009; Russell Hsiao and Czekaj, 2011]. Indeed, Table 2 shows the rise of the 
stock of non-financial Chinese FDI in Central Eastern Europe.

Not all that glitters, however, is gold. Table 3 shows that the Chinese FDIs in CEE 
countries are just a small fraction of the total Chinese investments in Europe. More-
over, the Chinese Deputy Foreign Minister, Fu Ying, noted that “Chinese companies 
do face some difficulties in the European market. For one thing, they are not familiar 
with the political, legal and social environment in Europe and do not have adequate 
managerial expertise, therefore need help from local companies and legal protection. 
For another, some European media accuse them of ulterior motives. This dampens 
their investment enthusiasm. As a result, they would rather head elsewhere for op-
portunities, since the investment environment in Europe is not considered favorable” 
[Dikov 2011]. The Bulgarian Deputy Prime Ministry for Economic Development, 
Daniela Bobeva, outlined that many of regulatory conditions in Europe are “restrictive, 
almost forbidding for Chinese construction companies” [Dikov, cit.]. 

As a matter of fact, Chinese companies face many difficulties investing in Europe 
and lose many international tenders. Here some examples: China Huadian Engineer-
ing, China National Electric Engineering, Minmetals Engineering Co. Ltd., Sinohydro 
tried to participate in a bid for the construction of a thermoelectric plant in the Tulcea 
region, Romania, but the Chinese companies have been rejected from the selection 
[Wall-Street.ro, 2012]. In 2009, the  China Overseas Engineering Group (COVEC) 
won a public bid in Poland to build a highway segment but it has been a great failure, 
with the Chinese company forced to withdraw from Poland and a judicial controversy 
with the Polish Government [Cienski, 2011].
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In the light of the above mentioned facts, it seems hard to note a link between the 
Chinese investments in Europe and hypothetical political shadow aims. Perhaps there 
are some economic inconveniences: an example is the phenomenon of reverse spill-
over. Outward investments usually create a spillover of technology and knowledge 
to benefit the destination countries’ industries. Japanese FDIs in Czech Republic and 
Poland are good examples of this dynamics. Chinese investments in Europe, however, 
point mostly to accede the European technology, causing the so called reverse spillover 
phenomenon [Meunier, Burgoon, Jacoby, 2014].

Nevertheless, European members and common institutions continue to be highly 
suspicious of China’s real aims and fear that Beijing could use the economic penetra-
tion for political goals [Jiang Shixue, 2013]. The nature of the Chinese State-Owned 
company, as well as the strong connections between some huge private companies, 
such as Huawei, with the Party, feeds that fears.

Actually, the current economic crisis affecting Europe appears to be changing the 
rules of the game.

The role of the economic crisis in the China-CEE connection
As a matter of fact, CEE countries, Poland excluded, are deeply affected by the 

economic crisis. Furthermore, the EU institutions seem to be inefficient in resolv-
ing the crisis. With a tide wave or euro-skepticism spreading all over Europe, CEE 
countries are looking to East in order to find a key solution to recover from the crisis. 
Countries such as Hungary, Poland and Romania appear to be the most confident in 
fastening ties with China.

Hungary is probably the most euro-skeptic country in the European Union. De-
spite some anti-Chinese words in the past, since 2010, the Hungarian Prime Minister, 
Victor Orbán, has been making huge efforts in fastening the relationship with Beijing. 
Orbán announced the rise of a “new alliance of major significance with the People’s 
Republic of China” [Andromidas, 2013]. The former Chinese Premier, Wen Jiabao, 
visited Hungary in 2011. In February 2014, Orbán went to Beijing. China and Hun-
gary signed several agreements on the infrastructure sector and Chinese investments 
raised fasten in the last years [Kałan, 2013; Bodnár, 2014; Vitéz, 2014]. Today, almost 
3.000 firms with Chinese capital are active in Hungary but most of them relate to mi-
grants arrived in the Central Eastern European country at the beginning of ‘90s. The 
main important Chinese brand in Hungary is Huawei. The Chinese telecommunication 
giant opened a logistic and distribution center in Budapest. The center is the biggest 
ever opened by Huawei outside China. Moreover, Yantai Wanhua Polyurethanes Co. 
Ltd. recently acquired the Hungarian chemical firm Borsodchem Zrt., an investment 
worth $ 1.9 billion [Chinaroom.eu, 2014; Meunier, 2013]. 

Perhaps, Hungary is the CEE country most interested in China but Beijing is prob-
ably more interested in a different CEE country, Poland. That is because Polish econo-
my is well performing despite the European overall crisis. Indeed, the huge amount of 
Chinese investments towards Hungary registered in 2010 is especially due to the Bor-
sodchem acquisition, something really exceptional for Chinese FDIs in Central Eastern 
Europe, but the best perspectives for the future of Chinese FDIs in CEE are in Poland, 
where the telecommunication giant Lenovo established a productive plant in 2008. 
The Bank of China and the Industrial and Commercial Bank of China recently opened 
branches in Warsaw [Deloitte, 2012]. In 2013, Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd. 
bought a branch of the Polish Huta Stalowa Wola. Some Chinese state-owned compa-
nies are also interested in the Polish energy sector [Ding Qingfeng, cit.].
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Romania follows Hungary and Poland as the third CEE country most interested in 
Chinese investments but ranks just fourth as a destination of Beijing’s FDIs in Central 
Eastern Europe. Romania boasts decades of good relations with China during the Cold 
War and at the beginning of the ‘90s Bucharest was the eighth destination for Chinese 
investments. The value of these investments, however, was extremely low. Moreover, 
the process of economic modernization has been slower in Romania than in other CEE 
countries. As a consequence, despite the continuous but unfruitful efforts exercised 
by the Romanian authorities, Chinese investors seem to prefer Hungary and Poland. 
According to MOFCOM data, therefore, in 2003 Romania accounted to be the fifth 
European destination for Chinese non-financial FDIs, but its share quickly declined to 
be irrelevant in 2010.

Considering that the Balkan country does not offer attractive companies for merger 
and acquisition, Romanian authorities are focusing on the infrastructure and energy 
sector. Ponta’s government is showing a deep involvement in attracting Chinese in-
vestments. During the summer of 2013, the Romanian Prime minister went to Beijing 
and expressed the auspice that “Romania can be the best gateway to Europe, both 
literally - through the port of Constanta - and symbolically, a part of the investment 
might enter Romania too” [Actmedia.eu, 2013]. From their side, Chinese firms show 
interest in various infrastructure and energy projects proposed by Romanians but are 
worried of the local bad legislation environment and the level of corruption in the Bal-
kan country. The China-CEE forum held in Bucharest at the end of November 2013 
has pushed for acceleration in the negotiations. The forum held in Bucharest has been 
the third edition of the meeting, after past editions held in Budapest and Warsaw. The 
Chinese Premier, Li Keqiang praised Romania’s commitment with the organization 
of the forum as well as predicted that “Romania will become Europe’s tiger and if all 
tigers join and communicate a huge market will develop” [Actmedia.eu, 2013]. China 
and Romania has signed several economic agreements on that occasion, involving the 
implementation of some railway infrastructure projects, of a Technology Park, of the 
Romanian export of meat and livestock to China. Various Chinese companies, such 
as the Sinohydro Corporation, the China Huadian Corporation, the China National 
Electric Engineering, the Mingyang Wind Power Group, the BAOTA Petrochemical 
Group and the JUNLUN Petroleum Corporation, signed agreements and memoranda 
with Romanian firms in the energy sector [Dinca, 2013; Ionascu, 2013]. China also 
signed a very important agreement with Hungary and Serbia to build an international 
railway [Xinhua, 2013].

The main outcome of the forum has been the elaboration of the so-called “Bucharest 
Guidelines” to address the bilateral relationship between China and CEE countries. 
According to the document, China and the CEE countries will regularly promote the or-
ganization of economic forums and summit meetings. It encourages small and medium 
companies to cooperate, to develop agriculture cooperation, and it also calls financial 
institutions for collaboration. Strengthening cooperation in investments and infrastruc-
ture, above all on railway networks, will be a further main factor of the relationship. 
Cooperation will also involve the fields of science, technology, innovation, environ-
ment protection and energy, culture [Romanian Government, 2013]. 

The increasing Chinese investments in Hungary and Poland, the recent develop-
ments involving the China-Romania relationship as well as the overall activism exer-
cised by Beijing in Central Eastern Europe are causing raising worries at the core of 
the European Union Institution. De Gucht’s statement before the China-CEE forum, 
with the EU commissioner for trade strongly recommending to make no concessions to 
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Beijing during the negotiations and outlining that China should not be the center of the 
EU external and trade policies, offers a clear example of such worries. CEE countries 
replied sharply but both Li Kenqiang and Victor Ponta stated that good China-CEE 
ties should strength the overall China-EU relationship.  Ponta, in particular, called the 
high-level meeting as a complementary effort to the general framework of the strategic 
relations between the European Union and China [Actmedia.eu, 2013]

Nevertheless, the increase of Chinese investments in Europe spreads the feeling of 
insecurity with regard to Beijing’s real aims. As above mentioned, the main question 
is if the Chinese investments are the result of purely economic calculations or political 
goals are behind them. The fact that most of Chinese investments are realized by State-
Owned Enterprises (SOEs) feeds these fears, as well as does the experience of Chinese 
FDIs in Africa and Latin America Caribbean that ensure support for Beijing’s stances 
in various international fora.

Following the output of the China-CEE forum held in Warsaw in 2012, when former 
Prime Minister Wen Jiabao promised $ 10 billion credit addressed to the CEE coun-
tries, someone in Europe started to talk about a “Divide et Impera” strategy. According 
to Bolzen and Erling [2012] China is trying to create subtle dependencies with individ-
ual EU countries, dividing the EU new members from the old ones. Golonka [2012] 
highlighted that China is “playing member-states against each other and against their 
own collective interests”. Meunier [cit.] has noted that the supposed “Divide et Impera” 
strategy is put in place through the investments: “In order to attract Chinese FDI, EU 
countries are employing a variety of methods which put them in competition with one 
another. They use national investment promotion agencies. They use national incen-
tives, from taxation to social policies. And sometimes they free-ride by offering very 
lax, if not non-existent, regulatory conditions for entry”. According to Meunier [2014], 
therefore, Chinese investments might cause a race to attract them among the European 
Union member countries. The division of the EU members in such a race, however, 
does not seem the Beijing’s real intension. 

Turcsanyi [2014] outlined that the CEE countries cannot sustain alone the bi-
lateral relationship with China as some of the bigger EU countries do (perhaps not 
always successfully). Others noted that CEE economic diplomacy towards China is 
not satisfactory, because “CEE tends to think in the short term. Economic diplomacy 
as well as corporate partnership building are in their infancy” [Golonka, cit.]. Al-
exandru-Ioan Miloșan and Wang Xueyu [2012] argue that Romania could do more 
with its relationship with China, but Bucharest appears prudent because the EU is 
suspicious. Actually, all the CEE countries are working more on the commercial field 
than on the investment sphere, promoting their products in China, an effort aimed to 
reduce the imbalance of the trade balance. Such promoting activity performs mainly 
through the participation to international fairs and exhibitions but does not seem to 
be effective. CEE countries’ leverage is too weak and their exporters face three main 
problem: they do not know sufficiently the Chinese market, they miss and do not 
understand the guanxi system of relations, they lack expertise and credibility. Some 
CEE countries are trying to enhance its bilateral relationship with China through a 
specific agenda, such as Poland and Hungary. Warsaw recently launched the “Go 
China” policy, catching some good results in attracting Chinese interest, as well as 
Budapest is implementing an “Opening to East” policy focused not just on China but 
on the whole East Asian region. In the investments field, however, CEE countries’ 
economic bilateral diplomacy lays behind.
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Indeed, Turcsanyi looks to the CEE group as a platform that would provide the 
necessary support to face the growing relationship with Beijing. If EU institutions are 
not happy about such development, the Czech scholar argues, “it may be questioned 
who is, in fact, drawing the division lines in Europe”. Moreover, Takacs [2013] notes 
that “it may not be very beneficial for an economy as big as China’s running for a 
low percentage of market shares in a single CEE country”. The consequence is that 
China is not pursuing a “Divide et Impera” strategy. Not intentionally at least. Bei-
jing is just consolidating and developing bilateral relationships and the muddle about 
its FDIs in Central Eastern Europe is just a consequence of European disunity and 
current economic crisis.

The China-CEE forum, however, is undoubtedly a Chinese creation. So, if China 
does not intend to divide European Union, why should it create a new arena for bilat-
eral discussions instead than dug deeper with the EU-China bilateral negotiations? The 
point is that China might gain a lot from these divisions and acrimonies, of course. 
Nevertheless, Beijing could gain more by negotiating with a unite and friendly EU 
instead than a hostile and divided Union. After all, CEE countries are tiny ones and 
their bargaining leverage inside the Union is small. Thus, through the creation of a CEE 
group of countries, China is probably trying to allow them the leverage that they lack 
singularly. The final goal, therefore, is not just to earn advantages from economic ne-
gotiations but to influence the choices of the EU central institutions on foreign as well 
as internal policies by using the economic and political leverage exercised upon each 
member. Facing the growing competition with the United States, China needs the EU 
support on several issues emerging within the international organizations or from glob-
al emergences. On the internal sphere, it might lead the EU institutions to adopt a more 
and more Chinese-friendly legislation. It will take long time, for sure, but some positive 
output is already visible: on the issue of the embargo on supplies of military equipment, 
for example, some EU members turned to be favorable to its abolition. Eventually, 
Chinese politics towards Europe are not hegemonic. They could not be. Despite the 
huge economic relationship, Europe is not at the core of the Chinese interests. Europe is 
important for China, of course, but in a way addressed to balance United States power 
in the global arena. Thus, hegemonic politics such as the “Divide et Impera” one could 
be counterproductive for Beijing. Bilateral talks with each EU members aim to make 
pressure on European institutions to adopt a China-friendly attitude. And CEE coun-
tries can be the key to prove the Chinese politics successful. 

Chart 1. Chinese FDIs outward. $ millions

Source: MOFCOM
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Chart 2. Stock of non-financial Chinese FDI in CEE countries, 2003–2010. Data 
on million US$

Source: MOFCOM

Chart 3. Stock of non-financial Chinese FDI in Europe and CEE countries, 2003–
2010. Data on million US $

Source: MOFCOM

Chart 4. Decline of Romania’s percentage in Chinese FDIs to Europe

Own elaboration of MOFCOM data
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BELGRADE’S CHINESE TEMPTATIONS1

M. Grgić

1. Introduction 
In 2013, the official Belgrade concluded a historical agreement with Kosovo. Some 

observers think it could mean even a de facto recognition of the “Holy Serbian land”. 
Such an unpleasant business for Serbia has been carried on by the Serbian Progressive 
Party (SNS, founded by the elements of Vojislav Šešelj’s Radical Party), together 
with former Slobodan Milošević’s Socialist Party of Serbia (SPS). Subsequently, a 
large majority in the Serbian Parliament has accepted the agreement, thereby fulfilling 
another condition on the road towards EU integration, while many other prerequisites 
are still waiting. 

The agreement with Pristina (aimed at the normalization of the relations between 
the two sides) was the ultimate condition for Serbia in order to finally open the acces-
sion negotiations with Brussels, and thereby, to continue the complex procedure of 
joining the EU. The integration process that conservative forces perceive as a “selling 
off of the country”, for the governing coalition and the mainstream opposition, is a road 
without alternatives. 

A few years ago, when Boris Tadić and his Democratic Party (DS) were governing 
in coalition with the SPS, they refused to sit at the table and to negotiate directly with 
Kosovo at the highest state level, thereby avoiding providing any sort of legitimacy 
to the regime in Pristina. At that time, the Serbian Minister of Foreign Affairs, Vuk 
Jeremić, tried to strengthen relations with the countries still refusing to recognise the 
Republic of Kosovo, while making efforts to revive the position that former Yugosla-
via has enjoyed among developing countries and the Non-Aligned Movement. Yet, 
it also meant cultivating good relations with the People’s Republic of China – seen 
as a most valuable Serbian ally (and the second most important one after the Russian 
Federation). Following that trend, the former Serbian President Boris Tadić – although 
highly appreciated in Europe for his pro-Western orientations – paid visits to Beijing 
four times during his presidency. 

At that time, the possible alliances with Russia and China were often perceived and 
considered as an alternative to the EU. Such ideas appeared more vibrant and increas-
ingly present in the Serbian political arena, being advocated by both opposition and 
some elements within the governing coalition. Today, however, those ideas seem to 
have vanished from the political dialogues in Serbia and were pushed to the periphery 
of the political arena. 

In March 2014, the Serbian voters were called for early general elections. The bal-
lot boxes confirmed the supremacy of the SNS, led by the current vice-premier and the 
strongest political figure in Serbia, Aleksandar Vucic. However, despite the majority, 
which gave the SNS possibility to solely form the government, they again invited SPS 
and minority parties to share the governing responsibility in such a complicated, at 
least economically, period for Serbia. Not only the elections saw a political elimina-
tion of some traditionally parliamentarian parties, in particular those with the anti-EU 
and pro-Russian rhetoric.

1 The Paper was presented at the 1st Conference on China-Central and Eastern Europe (CEE) 
cross-cultural dialogue, education and business in Ljubljana (Slovenia)
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This article will examine whether or not China could provide an alternative, both 
economically and politically, to the European integration of Serbia. Further, an assess-
ment will be made of the current relations between the two countries, and an analysis 
in which direction they could be heading in the future. 

1.1 A regional troublemaker
Serbia is not a usual country, its geostrategic position and a turbulent history makes it 

the special one in the region. Indeed, historically, it has always played an important role 
on the Balkan Peninsula, very often found in the middle of the global disputes. One of 
which being the assassination of Austria’s archduke Francis Ferdinand by a Serbian-Bos-
nian patriot, presenting a triggering event for the First World War. Accordingly, many 
Serbians believe that their country is of a bigger importance than its size and strength 
would naturally allow for, a feeling common for most of the countries in the region. The 
sentiment that Serbia is still at crossroads and on a mission, is still alive among many Ser-
bians. A history full of myths constructed and strengthened during years of suffering and 
heavy national losses only fed their nationalistic sentiments, which often collided with 
European aspirations of the country. Thus, while most of the states in the region accepted 
the inevitability of becoming a part of the European family, Serbia was facing an internal 
struggle between its European identity and anti-Western, pro-Russian sentiments.

Today’s Serbia, while far from being the strongest state in the region, still plays a 
key role within the regional security framework. Without Belgrade’s political willing-
ness and efforts, no long-lasting political stability in Bosnia and Herzegovina will be 
possible. Although under different circumstances and on a different scale, Belgrade is 
partly responsible for the political stability in Montenegro. In both countries there is 
a strong Serbian presence in population, mostly consisting of people born and raised 
in those respective countries, yet nationally identifying themselves as Serbs, offering 
Belgrade a significant political leverage. These countries, in different ways and with 
different experiences, were historically closely related to Serbia, while their sovereign-
ty often depending on Serbia’s strength and international position. 

Similarly, Serbia – even if it de facto lost its Southern province Kosovo – is still the 
master of Kosovo’s destiny. Yet, without Belgrade’s acceptance, Kosovo will never 
be recognized by all members of the Security Council and thereby cannot enjoy a seat, 
nor membership in the UN, often perceived as the ultimate acknowledgement of a 
country’s sovereignty. Many times, it has been declared by Moscow and Beijing, both 
permanent members of the Security Council, that they will follow the steps set out by 
the official Belgrade in defining their policy towards Pristina. This intrinsically entails 
the possibility of using their veto powers and thereby blocking Kosovo’s membership 
of the UN. Further, Serbia de facto controls the Northern parts of Kosovo, where the 
Serbian population is in majority, preventing the government in Pristina to exercise 
effective control in the whole of its territory. 

Another fact that makes Serbia a special case is its reluctance to join the North At-
lantic Treaty Organization (NATO). While all other countries in the region, those who 
have joined or intend to join it, see NATO as the ultimate guarantor of the precious 
peace process in the Balkan, Serbia stays firm in its decision not to join its former ene-
my. Serbia’s proclamation of neutrality, one not as common in the region, opened the 
door for military cooperation with Moscow and Beijing. In that spirit, Moscow opened 
a Regional Humanitarian Centre in Niš (close to the border with Kosovo), a facility 
that Washington fears could transform from “a centre for a fast response in the case of 
humanitarian disasters” to a potential military base in the future (Blic, 18 Sep. 2011). 
Today, however, such a possibility remains remote. 
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From its side, Beijing is less ambitious. It is rather interested in military cooperation 
possibly leading to Serbia’s purchase of Chinese weapons and maybe a creation of joint 
ventures for exploration of third markets. Over the past seven years, military coopera-
tion significantly improved, even more than in other fields. Former Minister of Defense 
Dragan Šutanovac described military cooperation with China as an example for other 
sectors, while stressing its potential (Xinhua, 7 Sep. 2009). However, the exchange of 
officers, arms trade, and other similar cooperation between Serbia and China, can hard-
ly have a major impact on regional balances, and the NATO is most probably destined 
to remain the mightiest watchdog in the region in the years to come. 

Nonetheless, the rise of China and the return of Russia to the scene, have offered a 
security alternative to Serbia. It is not so in cold war terms, but one that is sufficient to 
make a country stay outside of the Western security framework even if located inside 
an imaginary European sphere of interest, at least for the time being. 

1.2 Wild but attractive
Although Serbia is not the most politically and economically stable country accord-

ing to European standards, it is far more attractive for a partnership than most of the 
other countries in the region. The main reasons are its size, population, geographical 
position and huge industrial potential.

While many in Serbia are frustrated that their country still remains outside of the Euro-
pean Union, such a status gives Serbia the occasion to explore other opportunities. Being 
so close, yet still so far away from the EU, allows for more freedom in foreign policy, mak-
ing a country more accessible to states with somewhat turbulent relations with the West. 

Even if everything goes the right way, Serbia will most probably not join the EU be-
fore 2020, which offers to potential investors a perfect opening for investments. Namely, 
on the one hand the country has a certainty of joining the Union, while on the other hand 
it still has some flexibility and economical liberty to permit investors to be less restricted 
by EU standards, or more – to gradually adapt to them. Sometimes, it could bring inter-
esting economical advantages if, of course, applied by the authorities in a proper way. 

Serbia enjoys the benefits of the Interim Trade Agreement with the EU and Free 
Trade Agreements (FTAs) with the Russian Federation, Kazakhstan, Belarus and Tur-
key, while it adheres to the Central European Free Trade Agreement (CEFTA). Such 
agreements, while compensating for a relatively small internal market (an eight million 
population, which is the biggest market in the region), make Serbia an excellent desti-
nation for investment in export-oriented industries. Yet, many Western based compa-
nies (for example Italian car producer FIAT, US Steel, Michelin, Delhaize, Gazprom, 
Carlsberg, Heineken, Stada, Telenor…) have invested important assets in Serbia. 

The geostrategic position of the Balkan Peninsula makes this region an inevitable 
crossroads for energy routes connecting Western Europe with Central and Western Asian 
countries, abundant with energy resources. Throughout the last decade, the region has 
been a playground for an important energy sector game between the EU and the US, on 
the one side, and the Russian Federation on the other, both supporting respective gas 
routes (Russia – its Southern stream pipeline, and the West – its Nabucco). Consequently, 
the region became very attractive for foreign companies working in the energy sector. 

Beijing, although it has no direct interests in the mentioned pipelines, announced 
interests in other energy fields in the region. Namely, by signing the Energy Communi-
ty Treaty in Athens in 2005, Serbia together with another eight regional countries (Al-
bania, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Croatia, Montenegro, Bulgaria, Romania 
and Kosovo UMNIK) created conditions to gradually adhere to the European Energy 
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Community. That means, as pointed out by Loic Poulain (2011, pp 4) of the Center for 
Strategic and International Studies (CSIS), the mentioned countries have to “build an 
adequate regulatory framework, liberalize their energy markets, and implement a set of 
energy security and efficiency in line with relevant EU legislation”. In other words, the 
region needs huge investments in order to meet the requirements that will eventually 
lead to integration in the EU market. China has vast financial resources (something 
which most EU companies lack at the moment) and expertise in the field to jump in 
and, as Bowden (2012) wrote, to “set up shop in Europe’s backyard”.

2. Distant Friends      
The Socialist Federal Republic of Yugoslavia, Jovan Čavoški (2011) writes, has been 

the only socialist country, along with the Soviet Union, that was allowed to recognise the 
nationalist government of Chiang Kai Shek2. The recognition, although non-publicised 
and kept in secrecy, has never been officially withdrawn but rather a new one has been 
made for the People’s Republic of China when the nationalistic government was final-
ly eliminated. The same author (Čavoški, 2011) reveals less known history that China 
played an important role during the early ‘40s in the establishment of the relations be-
tween, the Yugoslavian kingdom, and the Soviet Union. Later, during the Cold War, Bei-
jing even had intentions to open a propaganda centre for the whole of Europe in Belgrade, 
which shows the popularity Yugoslavia enjoyed in Beijing at that time (Čavoški, 2011).

Yet, Sino-Yugoslavian (later Serbian) relations are full of emotional moments and 
interesting tales. Beijing never abandoned its distant friend, even when Moscow almost 
did so in 1999, during the war between Yugoslavia (at that time composed of Serbia 
and Montenegro) and NATO. China stayed firm in its support to defiant president Mi-
lošević, which ultimately brought it to the bombing of its embassy in Belgrade.  

In the place where the embassy was based, a memorial plaque has been installed to 
symbolise the connection the event had created between the two countries (Politika, 
8 May 2009): “In the name of gratitude to the People’s Republic of China, for the 
support and friendship that gave to people of the Republic of Serbia, in their worst 
moments, and to remember the victims”.

It is still unclear whether the bombing was a deliberate act in order to punish China 
“after discovering it was being used to transmit Yugoslav army communications”, or a 
tragic mistake due to a use of “out-dated maps” (The Guardian, 17 Oct. 1999). How-
ever, this event will remain a symbol of Chinese weakness and yet another humiliation 
from the West. It remains one of those childhood traumas never to be forgotten. 

Anyhow, the tragic events have created a connection between the two peoples (Chi-
nese and Serbian), to be regularly used within the political rhetoric when it comes to 
praise the relations between the two countries.

Sino-Serbian relations survived even the fall of President Milošević, who enjoyed 
strong support in Beijing, and his subsequent extradition to the International Crime 
Tribunal in Hague. Despite the fact that Serbia sent its president to an international tri-
bunal and Serbia’s new political path directed to the West, Beijing soon congratulated 
Serbia with its new president and banned Milošević’s son from entering China (The 
New York Times, 10 Aug. 2000). However, mostly due to Serbian internal political 
turbulences and major economical challenges, the relations were somewhat stagnating 
in the early post-Milošević period. A real revival of their relations came during the 
presidency of Boris Tadić, with his four visits to Beijing, the inauguration of different 
infrastructural projects and the signing of a strategic partnership. 
2 At that time any major foreign policy decision within the Socialist Bloc, had to receive some 
sort of the approval from the Soviet Union, a supreme leader of the bloc.  
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The Strategic Partnership between the Republic of Serbia and the People’s Repub-
lic of China, signed on 20 August 2009, is a first agreement of this kind for Serbia 
and at that time only the fifth for China. Nonetheless, Serbia joined a small group of 
five countries, together with Russia, the United States, South Africa and Brazil, which 
stipulated similar agreements with Beijing. As the Serbian newspaper (Press, 22 Aug. 
2009) wrote, many in Western Europe were surprised when Serbia’s Far Eastern stra-
tegic partnership was made public.

Soon after the Agreement was signed, many projects were announced. The giant 
Chinese car producer Dong Feng was interested in setting up cooperation with the 
Serbian state-owned car producer FAP from Priboj and a memorandum of mutual un-
derstanding was signed. However, a final agreement has never been reached due to 
the impossibility of both sides to agree on the responsibility for the distribution of the 
jointly produced vehicles (Blic, 28 January 2011). 

China also expressed serious interests in Serbian energy sectors. The Chinese com-
pany China Machinery Engineering Corporation (CMEC) intended to invest more than 
EUR 700 millions mainly provided by the Chinese Exim Bank in Kostolac thermal 
power station (B92, 22 Avg. 2013). Chinese companies also expressed their interests 
for a project worth EUR 2 billion for construction of the thermal power plant “Nikola 
Tesla B3”, potentially the largest single investment in Serbia in last two decades, for 
which a protocol on cooperation has been signed (RTS, 20 Oct. 2012). However, it 
seems likely that German RWE, which was preferred by the Serbian government, will 
probably win the bid for this project. 

One of the most visible Chinese investments (if not the only one so far), however, is 
the Borča-Zemun bridge “of friendship” worth  EUR 170 million, already coined “the 
Chinese bridge”. The Exim Bank mainly financed the bridge construction, which is 
seen as a pilot project for future cooperation. The China Road and Bridge Corporation 
(CRBC), is supposed to complete the work in 2014 (Blic, 8 August 2013). 

The red carpets rolled out for Serbian officials visiting Beijing, and strong friendly 
words spoken by the Chinese statesmen were completing the picture of a perfect friend-
ship. However, the enthusiasm in Belgrade for its new old friend soon calmed down 
when Serbia was urged to take up its part. 

When Liu Xiaobo, considered a “criminal who broke China’s laws” by Chinese 
authorities (FMPRC Press, 9 Oct. 2010), or a Human Rights activist and a political 
prisoner, according to Western media, received the Nobel Prize for peace “for his 
long and non-violent struggle for fundamental human rights in China”, Beijing, as 
expected, protested loudly, calling its partners to abstain and ignore the ceremony. 
Serbia followed, and the Sino-Serbian alliance came to disturb Belgrade’s relations 
with Brussels.

Serbian Minister of Foreign Affairs Vuk Jeremić (BBC, 9 Dec. 2010), tried to 
defend the government’s decision from the critics inside the country and by Western 
partners: “perhaps it does not leave the best taste in the mouth, but we had to take 
into account our relations with key political players in the world”. Brussels was 
infuriated with the move made by Serbia, which has not had a good human rights 
record itself in the past, however choosing to align with China in such a sensitive 
matter as the issue of Human Rights. For China, it was a remarkable achievement 
to align a fresh European democracy and a future member of the EU by its side. 
According to Serbian newspaper Danas (11 Oct. 2011), the decision of the Serbian 
government was in line with the Serbian policy towards China and followed the 
logic of their agreements and meetings.
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Nevertheless, the Sino-Serbian relations continued to improve with the new gov-
ernment and president, both from the former conservative camp. Following his prede-
cessor’s steps, Serbian President Tomislav Nikolic, “an old friend of Chinese people”, 
to use the words of Chinese President Xi Jinping, paid a visit to Beijing, as the first 
president from Eastern and Central Europe to be received by his newly installed Chi-
nese counterpart (Tanjug, 26 Aug. 2013). Again, a complete state protocol, strong 
words of friendship and commitments to further improve the relations were dominat-
ing the event.

2.2 A perfect match
It is impossible not to notice that Serbia’s intensified relations with China coincided 

with the process of Kosovo’s independency, or at least when it became clear that Pristi-
na - strongly supported by its powerful Western allies - would seek a unilateral solution 
for its cause after the negotiations inevitably broke off. 

Turning to China was somehow an imposed solution for Serbia. If Belgrade wanted 
to defend the sovereignty of its territory and hamper the independence of its Southern 
province, it had to find other alliances in addition to Russia. As a result, China was 
approached in a more serious way, being an old friend with similar foreign policy 
principles and now stronger than ever. Aligning with Beijing (as was the case with 
Moscow) also implied gaining the support of its friends, at a time when Serbia needed 
some friends within the UN more than ever. China, sided by the army of developing 
countries was an uneasy rival for the West, while also an ally that could prevent Ser-
bia’s encirclement within the international institutions. 

Even without Serbia insisting, it was clear that Beijing (already strongly against 
intervention in Yugoslavia in 1999) would have been more than reluctant to recognise 
Kosovo, especially considering internal similarities, in primis Taiwan, Tibet and Xinji-
ang. However, moving beyond abstentions, Belgrade required China to be more active 
and supportive, thus reviving its relations with Beijing. 

Indeed, Beijing became more active in the “mission impossible” of defending the 
Serbian territorial integrity, to which it committed in its Strategic Partnership with 
Serbia. China defended its stands on Kosovo in a public hearing before the inter-
national court, where China reassumed one of its main foreign policy principles in 
point number 15: Respect for territorial integrity of a sovereign State is one of the 
fundamental principles of contemporary international law. It plays the central role 
in the international legal system and serves as the cornerstone of the international 
legal order. Respect for territorial integrity is the essence of the principle of sovereign 
equality of States.

Besides the political motives behind Serbia insisting on good relations with Beijing, 
economical aspects need to be taken into account. As Halper (2010, pp 3) highlights 
in his influential book Beijing Consensus, “Chinese have become a critical source of 
financial autonomy for smaller countries as well as a beacon of ideas and management 
expertise about capitalism in a less Western, less liberal format”. Thus, Belgrade could 
count not only on political support from Beijing, but also on lucrative financial arrange-
ments with the world’s second largest economy. 

For Serbia, still trying to recover from more than a decade of continuous crisis, the 
aid from the EU through different accession funds is of vital importance for its econ-
omy. However, at the same time, Brussels have been using its financial assistance as 
leverage to force Serbia into aligning with European standards. Thus, Beijing came in 
as an appreciated alternative and a supplement to the EU support, leaving more space 
for deliberations and careful calculations towards Brussels. 
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On the other hand, Serbia comes as a perfect starting point for Beijing, which has 
been trying to reinvent its influence in Southeast Europe. Yet, there are several Chinese 
interests at stake in Serbia, of which none is to be underestimated. 

Firstly, Beijing’s support to Serbia regarding Kosovo was not only a sign of friend-
ship towards its strategic partner in the region. Rather, China had to clearly reconfirm 
its stands regarding state sovereignty, considered by Beijing as one of the main princi-
ples that should be governing the international relations. 

Secondly, providing support to Serbia in its diplomatic efforts to halt the breakup 
of the region, China received Serbia’s abstaining to any document criticising China 
or its allies before the UN (Danas, 11 Oct. 2011). If today it means Serbian support 
within the UN, tomorrow it could mean a welcome additional support in Brussels. With 
Serbia’s likely accession to the EU, China could increase its influence in the European 
institutions through Serbia.

Thirdly, with Belgrade abstaining from joining NATO, China obtained a solid part-
ner for military cooperation, one that still does not need to follow the EU arms embargo 
towards China (Poulain, 2011). Through cooperation with Serbia’s military industry, 
China could explore new markets to which Serbian enterprises have access and receive, 
although modest, new know-how solutions (Poulain, 2011).

Finally, as mentioned above, Serbia, thirsty for investments, especially in the energy 
sector, is an interesting destination for Chinese enterprises. By investing in Serbia (and 
the region as a whole) Chinese companies could gradually find themselves entering the 
European Union market. Serbia and the region offer abundant opportunities for Chinese 
companies willing to invest in relatively stable markets with major future potential.

Due to abovementioned history of Sino-Yugoslavian relations, as well as some 
shared foreign policy goals and interests, Belgrade was easily approached by China 
while its interests there seem well protected.

3. An alternative that never existed
No one can deny Sino-Serbian relations have been flourishing in the last five years. 

However, they could not match the intensity of the relations Serbia maintains with the 
EU, politically and economically. As a matter of fact, the possibility of China, together 
with Russia, could provide an alternative to Serbia’s EU integration process, never 
received a broader support at the official political level in Belgrade. 

Under the government of the pro-European coalition and presidency of Boris Tadić, 
when the current ruling party, the SNS enjoyed the status of strongest opposition party, 
Serbia appeared to be struggling between the West and the East. At that time Serbian 
government set out four pillars in its foreign policy, namely Washington, Moscow, 
Brussels and Beijing (without a clear hierarchical order), emphasizing their choices 
in addition to Brussels. Furthermore, President Tadić and his government used the 
anti-European rhetoric of the opposition back then, showing their sponsors in Brussels 
and Washington they were the only right option for Serbia, thereby receiving more 
tolerance for sometimes not obliging to their rules.

However, once the government changed and a new president was elected, the cur-
tains fell and it became clear that the rhetoric of turning to the East and aligning with 
Russia or China were empty political words. 

Indeed, at that time, those still in power today were the loudest advocates of the 
“Eastern route”. Yet, only by their complete turn of course towards Brussels and the 
support they gained abroad as a consequence, they were actually able to win both the 
presidential and parliamentary elections. From their part, those who still remained 
faithful to the idea of euroscepticism, suffered a heavy defeat. 
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This state of the affairs also reflects the Serbian public opinion, eventually becom-
ing tired of suffering Belgrade’s rebellious foreign policy. Nevertheless, the Official 
Belgrade never made an actual step towards any sort of political strategy that could 
make it less dependent of the EU, nor did official Belgrade manage to produce any al-
ternative to the EU development path. Rather, the Serbian politicians have been apply-
ing a concept of “looking to the East” as a way of gaining a short-lasting public support, 
redirecting the attention of the people away from some of the burning problems in the 
country itself. Ultimately, turning to the East started to entail a closing to the West and 
recalled the terrible years of international isolation during the 1990s.

When taking into consideration economical indicators, Sino-Serbian relations re-
veal their full weakness. China does not appear among Serbia’s main trading partners, 
while it plays only an important role in Serbian imports. As it could be seen from the 
figures gathered by the Statistical Office of the Republic of Serbia (2012): 

The major foreign trade partners in exports in the reference period (year 2012) 
were: Germany (USD 1315.7 million), Italy (USD 1201.0 million), Bosnia and Herze-
govina (USD 1082.5 million), Romania (USD 935.9 million) and the Russian Federa-
tion (USD 867.1 million).

The major foreign trade partners in imports in the reference period (2012) were: 
the Russian Federation (USD 2078.6 million), Germany (USD 2066.3 million), Italy 
(USD 1840.5 million), China (USD 1386.7 million) and Hungary (USD 936.9 million).

The figures for Foreign Direct Investments (FDI) are even less encouraging, where 
4/5 of FDIs in Serbia since 2001 originate from EU members, as the table below shows. 

(in EUR)    2008    2009    2010     2011   2012
Total FDI (EUR) 2,193,035 1,742,980 1,107,614 2,206,836 851,523
FDI from EU (EUR)

1,783,558 1,171,315 871,025 1,948,918 547,343
Percentage of EU 
FDI from Total FDI 81.33% 67.2% 78.63% 88.31% 64.28%

Source: National Bank of Serbia; Table provided from the website of the Delega-
tion of the EU to Republic of Serbia

The figures above certainly show the evident lack of large-scale financial benefits 
in Sino-Serbian relations and the discrepancy between what has been agreed and im-
plemented on the other hand. The Sino-Serbian rapprochement over the last decade 
should, however, be seen as a solid framework for their future relations, yet having to 
give economical fruits to Belgrade, but also to Beijing. China traditionally approaches 
countries by gradually trying to find common interests and fields for cooperation, tak-
ing its time to create solid and long-lasting cooperation with future partners. 

As far as becoming an alternative to the EU or other countries, Beijing has neither 
such interests, nor willingness in the Balkan region. Nor is China interested in Serbia 
isolated from the EU. Rather, Beijing considers Serbia a formidable partner for the fu-
ture, as it could represent a pro-Chinese vote in Brussels and open a door for further 
economical advancement in Europe, or as the Serbian President Nikolić figuratively 
stated during his visit to Beijing, provide for “a Chinese island in the European ocean”. 
Regarding most of the political issues China will most likely remain neutral, or at least 
become active only when its national interests are at stake (as partly and indirectly was 
the case in Kosovo). In other matters, it will leave Russia in place as the leading Shang-
hai Cooperation Organisation member on the European side of the hemisphere.
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The strategy that China is adopting towards Serbia is much in line with the broader 
Chinese strategy for Europe in the past several years. Beijing is putting more and more 
efforts in approaching single countries, and giving preferences to bilateral relations. 
According to Godement, Parello-Plesner and Richard (2011: p.1), from the European 
Council on Foreign Relations, China uses the crisis in Europe to “play off member 
states against each other and against their own collective interests – replicating a strat-
egy China has already used in the developing world.“ According to the same authors, 
such a policy is harmful to the EU as it leads to “fragmentation of EU-China policy”.

The same approach China is taking with the countries that recently joined the Union, 
and those waiting to join. Yet, as the report of the Warsaw based Central and Eastern 
Europe Development Institute averts in one of its publications (2012: p. 14):

“Given the size of these economies, it is clear there are strategic reasons for Chi-
nese investment. China needs the political support of these smaller member states vis a 
vis the larger ones… In addition, in the EU, the alliance of smaller states in favour of 
China could influence EU decision making considerably in China’s interests.”

If observed through this prism, the Chinese strategy towards Serbia is not very 
different.  
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КИТАЙСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

ACKNOWLEDGING CHINESE INHERITANCE AND CULTURAL 
PRACTICES IN AMY TAN’S THE JOY LUCK CLUB AND SAVING 
FISH FROM DROWNING

I. Vizan

Admitting that inheritance is closely connected to practices that revolve around the 
Chinese culture seems to be one of the key elements in Amy Tan’s novels, as there 
are themes and motifs which can be easily spotted in any of her works. Although Amy 
Tan’s novels usually tell stories of women, who manage to re-connect with daughters, 
sisters or friends, this paper will try to demonstrate that Tan’s characters succeed in 
strengthening the relationship between cultural inheritance and customs through sto-
rytelling and the revelation of past secrets. In trying to demonstrate that Amy Tan’s 
works succeed in narrowing the space between the American and Chinese cultural 
clashes, two of her novels were selected for this purpose, namely The Joy Luck Club 
and Saving Fish from Drowning. This study explores the ways in which Amy Tan’s 
novels managed to blend in certain elements that are specific for the Chinese culture 
as seen from the perspective of an American society. It should be mentioned that the 
Chinese practices of religion and storytelling are closely connected to strong character 
relationships and superstitions related to the motifs of ghosts and the relevance of food. 
One should not forget about the symbolism of jade jewelry and the cultural clashes that 
inevitably take place when discussing the two novels, as they also help in constructing 
the Chinese American context.  

Several important concepts that define Chinese-American literature as seen from the 
perspective of Chinese immigrants should be discussed before analyzing the novels. A 
series of theoretical issues related to ethnic identity prepares the reader for analyzing 
the ways in which these concepts are reflected in her writing. Cheri Philip argues that 
“it is not the terminology that is the focus when we study issues related to race and ra-
cial identity, rather, it is the lived experience of the individuals who are categorized into 
the racial groups themselves, and the social meanings attached to such categorizations 
within the United States context” [2007, 14]. To put it differently, one should under-
stand that race represents individuals that are part of a particular racial group. For ex-
ample, a Chinese American individual learns that he/she is “Chinese” in an “American” 
context, where he/she is generally labeled as being Asian American and not Chinese 
American. The same thing could happen with a Japanese American, or a Vietnamese 
American. Therefore, individuals encounter identity crisis as they are deprived of their 
country of origin, being generally referred to Asian Americans. 

Along these lines Cheryan and Tsai rightfully consider that “ethnic identity in Asian 
Americans is often understood as the degree to which individuals identify with their 
country of ancestral origin” [2007, 125]. Consequently, The Joy Luck Club presents 
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four mothers – Suyuan Woo, An-mei Hsu, Lindo Jong and Ying-ying St. Clair – who 
have related various outcomes with their attachment to China. They cannot establish a 
well-structured relationship with their daughters Jing-mei “June” Woo, Rose Hsu Jor-
dan, Waverly Jong and Lena St. Clair, because of their Chinese background, allowing 
their daughters to repress certain aspects of ethnic identity. The daughters feel alienated 
from their ancestral heritage, as they are Americans with Chinese appearances. More 
importantly, since they never managed to visit their country of origin, the daughters 
cannot completely relate to their mothers’ culture. Because the daughters are Ameri-
can-born Chinese, they find themselves in the position of leaving aside their Chinese 
heritage, not being familiar with important aspects of that particular way of life. 

Since the mothers present different versions of China, the daughters cannot decide 
which story is true and they deliberately choose to repress their inherited culture, incor-
porating more and more American elements into their own self. Lisa Dunick rightfully 
considers that “Tan’s Chinese mothers not only verbally convey their stories, but also 
use writing to assert their identity. Their understanding of literacy, the power facilitated 
by the permanency of writing, and their active engagement with and use of written texts 
demonstrate that Tan’s mothers do more than talk-stories” [2006, 16]. In other words, 
Amy Tan succeeds in giving the immigrant mothers a voice that would help them and 
their daughters to cope with the nostalgia for the homeland. Furthermore, “in its multiple 
first-person narration, both the influence of traditional Chinese ideologies and presence 
of contemporary American culture within the family are equally strong” [Zeng 2003, 
4]. The Joy Luck Club presents the mothers’ attempts to persuade their daughters into 
accepting the Chinese culture on the one hand, while on the other it shows the reader the 
daughters’ constant resistance. According to Joyner, “the mothers not only appear to give 
the daughters an originating version of their own anxieties, but in some unusual twist of 
logic the ‘maternal’ narrative is asserted as a cultural value, supporting tales regardless of 
whether or not those narratives are ‘maternal’” [2002, 109]. One could say that through 
their storytelling, the mothers succeed in creating a cultural bond with the daughters, in 
this way unlocking past secrets and creating a sense of nostalgia for their homeland.

One central element in the novel revolves around the daughters’ expectations to-
wards their mothers. From their mothers’ stories, the American-born daughters un-
derstand that one should not rely on Chinese versions of the truth, as the stories have 
always different endings. For example, June claims that: 

I never thought my mother’s Kweilin story was anything but a Chi-
nese fairy tale. The endings always changed. Sometimes she said she 
used that worthless thousand-yuan note to buy a half-cup of rice. She 
turned that rice into a pot of porridge. She traded that gruel for two feet 
from a pig. Those two feet became six eggs, those eggs six chickens. 
The story always grew and grew [Tan 1998, 25].

This happened probably because Suyuan formed the Joy Luck Club when the Jap-
anese were attacking China, and she invented different kinds of goods that could be 
traded for others, in order to comfort herself with the idea of war.  However, June is not 
able to fully understand her mother’s actions and acts as if the Chinese culture, together 
with all its elements, is not as stable as the American one. Dunick states that “her moth-
er’s constant revision of the story’s ending did not provide a narrative that Jing-Mei 
was able to recognize and claim as her own” [2006, 6]. In other words, Suyuan’s deci-
sion to continually change the story is closely connected to her desire of making June 
accept past events related to China. However, the way in which they were presented 
estranged June from both her mother and the country of her origin. 
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Another example that reflects June’s negative reaction to Chinese customs and tra-
ditions is again reflected in the first chapter of the novel in which she describes Suyuan 
and An-mei: 

She and Auntie An-mei were dressed up in funny Chinese dresses 
with stiff stand-up collars and blooming branches of embroidered silk 
sewn over their breasts. These clothes were too fancy for real Chinese 
people, I thought, and too strange for American parties. In those days, 
before my mother told me her Kweilin story, I imagined Joy Luck was 
a shameful Chinese custom, like the secret gathering of the Ku Klux 
Klan or the tom-tom dances of TV Indians preparing for war [Tan 
1998, 28].

Here one can clearly notice that June is not able to fully understand the Chinese way 
of life, as she seems to question the Chinese traditional clothing. More importantly, 
she compares Suyuan’s Mahjong club with extremist organizations and TV shows that 
point to other cultures, aside from the Asian one. Since she never managed to cope with 
her inherited culture, she makes different kinds of associations that have no relevance.

As she is an American-born Chinese woman, June is not able to comprehend her 
mother’s constant criticism and she even tries to make Suyuan change her behavior. 
Interestingly enough, June claims that: “There’s a school of thought […] that parents 
shouldn’t criticize children. They should encourage instead. You know, people rise to 
other people’s expectations. And when you criticize, it just means you’re expecting 
failure” [Tan 1998, 31]. Although in the Chinese culture children are supposed to obey 
their parents, meaning that first and foremost they are supposed to listen, June fails to 
respect this practice, not only by disobedience but also by criticizing. 

A very important episode that brings to light a lesson of life is again presented in the 
first chapter. Learning that June has two twin sisters, the aunties ask her to visit China 
and tell them about her mother. June feels somehow discouraged, as she claims that 
she does not know anything about her mother, while An-mei says with disbelief: “Not 
know your own mother? […] How can you say? Your mother is in your bones” [Tan 
1998, 40]. This clearly reflects that miscommunication never ceased to appear between 
the two characters. 

Saving Fish from Drowning, on the other hand, has a different approach, in the 
sense that this novel does not only revolve around the relationship between women, but 
it also introduces masculine non-Asian characters. The novel opens with the voice of 
Bibi Chen explaining to the reader that she unexpectedly died not long after planning 
a trip to China, her country of ancestral origin. One could argue that Saving Fish from 
Drowning explores the relationship between eleven missing American tourists in the 
forests of Burma, the perspective belonging to Bibi Chen’s ghost. Even from the first 
pages the reader can clearly see that this novel does not resemble Amy Tan’s other 
works. However, there can be detected several elements in both The Joy Luck Club and 
Saving Fish from Drowning, that justify the discussion of the two novels in the same 
paper since they both offer insights into various facets of Chinese culture. 

If The Joy Luck Club tells the stories of four oppressed Chinese-American mothers 
and four American-born Chinese daughters, who eventually learn how to cope with their 
second culture as part of their own identity, Saving Fish from Drowning presents Amer-
icans who learn, or at least try, to deal with cultural clashes between the Old World and 
the New. Although the trip is intended to reveal and present various ways of compre-
hending the Chinese culture, the American characters often misunderstand behaviors, 
stories and life perspectives. Moreover, they try to repair their mistakes, but uninten-
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tionally fail because they do not possess the knowledge required to escape from daily 
situations. Hence the narrator can clearly see that without Bibi Chen’s contribution, the 
Americans face difficulties in relating to the Chinese culture. Although such issues re-
lated to the cultural clashes between China and America are not present at the beginning 
of the novel, they develop gradually into a well-structured, and yet surprising, story. 

The reader can only assume that Saving Fish from Drowning is the embodiment of 
a public revealing of secrets because it begins with “It was not my fault” [Tan 2006, 1]. 
The narrator clearly regrets and, at the same time, rejects the idea of guilt and respon-
sibility concerning the actions of her friends’ expedition. However, one realizes that 
the first part of the novel is similar to Tan’s other works, in the sense that the narrator 
remembers past events related to her biological mother, as well as to her step mother, 
who insisted to be called “Sweet Ma”, despite her atypical behavior towards her sons 
and daughter. Even though the reader can make a clear distinction between the mothers 
and daughters in The Joy Luck Club, Saving Fish from Drowning also reveals elements 
that point to a Chinese heritage, in the sense that Bibi Chen herself chooses to tell a 
childhood story that involves Sweet Ma and the presence of jade jewelry given as a 
gift by mothers to their daughters. If The Joy Luck Club presents Suyuan giving her 
daughter a jade necklace during a family dinner, Saving Fish from Drowning brings to 
light Bibi’s feelings toward a hairpin that once belonged to her mother, but is kept in 
Sweet Ma’s jewelry box. The Chinese belief is that the jade stone symbolizes good luck 
and good health, symbols which could link to the names of the novels, as the Joy Luck 
Club is the embodiment of a reunion in which family values and personal experiences 
concentrate on a mahjong game, while the act of saving fish from drowning has to do 
with the possibility of interpreting a story in more than one way. One can either choose 
to save fish and contribute to the story, or let them drown and be a passive listener.  

Another element that is specific for the Chinese culture is the art of storytelling, as 
Bibi succeeds in catching the reader’s attention by following her friends through their 
trip. However, she is not the only character who uses this practice in order to transmit 
cultural values. At one point in the novel Bibi introduces a rather flat character, an old 
lady from the Karen tribe, who embraces the role of a storyteller when talking about 
the Karens’ history. Similarly, in The Joy Luck Club talk-stories are used by both moth-
ers and daughters. On the one hand, one could argue that: “The mothers understand 
this function of storytelling and use it to provide their daughters with a connection to 
Chinese culture as well as a method for passing on their personal values and advice” 
[Conard 1998, 11]. In other words, the mothers want their daughters to get acquainted 
with the culture of their ancestral origin. On the other hand, the daughters use this prac-
tice from an American point of view. Thus, storytelling achieves an entirely new stage. 
From the Chinese cultural practice, it evolves into a Chinese-American one. Hence the 
art of storytelling blends in with other cultures, the Burmese and the American one, in 
this way creating new stories from legends. 

For example, in Saving Fish from Drowning the Americans seek different methods 
of letting the world know that they were stuck with the No Name Place where Karen 
people live. Among the most relevant episodes, there is the one in which they want to 
light fires in order to get smoke signals. Being content with their American ingenuity 
they inform one of the tribe members, Black Spot, the one responsible for their kidnap-
ping, about their plans but a disappointing, yet logical reply strikes them: “When the 
soldiers are finding you, they are finding the Karen people too […] then they killing us” 
[Tan 2006, 311]. Even if the response was prompt and implied a refusal, the Americans 
further argue that no one is to blame for being lost. To put it differently, one could say 
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that the tourists are not aware of the fact that Rupert is the key character in this affair. 
The reader could only infer that the climax of the novel circles around the tourists’ dis-
appearance, and more importantly, their involvement in the Karma tribe’s affairs. Mis-
takenly, Rupert is depicted as being the reincarnation of a godly figure, and he receives a 
special treatment in comparison with his companions. Moreover, the Americans witness 
a story told by an old lady of the tribe in which she tells the legend of the Younger White 
Brother, or the Lord of Nats. Her story begins with Seraphineas Andrews, a white man 
who desperately wanted to be the reincarnation of the Younger White Brother, but in-
stead tricked the Karen people either by claiming that God commanded the women from 
the tribe to grant him intimate favors or by performing card tricks which would give him 
full command of the Lord’s Army – his followers [Tan 2006, 275]. One day, however, 
the Lord of Nats went to a picnic in the jungle and never returned. That is why the Karen 
people were still influenced by the idea of worshipping a divinity.  

Probably the most well-known story in Amy Tan’s The Joy Luck Club is the section 
narrated by Ying-Ying St. Clair, entitled “The Moon Lady” because Tan is also famous 
for the children’s book that bears the same name. This section in the novel presents 
the narrator as rewriting the legend of the Moon Goddess, Chang-O, who manages to 
grant Ying-Ying’s wish of being found by her family. The purpose of this story is to 
get Lena, her daughter, to see and hear her. She regretfully claims: “all these years I 
kept my true nature hidden, running along like a small shadow so nobody could catch 
me. And because I moved so secretly now my daughter does not see me” [Tan 1998, 
67]. One could say that as a child and as an adult, Ying-Ying identifies with the Moon 
Lady, as she is the embodiment of women who wish to be found. Hence, the myth 
of princess Chang-O is not perceived as a story any more, but as an illusion of a sto-
ry. Furthermore, the mother understands that her silence has estranged her form her 
daughter [Conard 1998, 38]. But there are other things that Ying-Ying kept for herself, 
apart from the story of the Moon Lady: her first traditional marriage with a cruel man. 
The reason why she decides to unveil this critical period in her life is because she is 
disappointed in Lena’s lack of willpower to fight for her rights as a woman. Ying-Ying 
reveals aspects of her past marriage that have to do with her effort of being a good wife 
and of bearing a son for her husband.  Even now she has negative feelings towards this 
man, as she claims: “this was a man so bad than even today I cannot speak his name” 
[Tan 1998, 245]. Apart from starting to take many business trips soon after their mar-
riage, her husband brought home a prostitute during the period in which Ying-Ying was 
seven months pregnant. Being at a critical moment in her life, she made an abortion 
because of all the pain and sorrow he caused her. 

One could also add that, as it has been represented in various works of Chi-
nese-American literature, the presence of ghosts is crucial. They are representations of 
dead people who are not yet ready to go to the “yin” world. Some feel sorry for their 
loved ones, while others need more time to realize they are indeed dead. Accordingly, 
Bibi Chen’s ghost chooses to follow her friends, while at the same time she tries to find 
a reason for her death. She even claims that she is not able to remember how she died 
and what she was doing when it happened. In the Joy Luck Club, ghosts acquire a new 
meaning in the sense that the reader does not encounter real spirits. Instead the novel 
presents strangers and disobedient women associated with the loss of identity concept. 

To make a comparison between different interpretations of ghosts in both novels, 
one should keep in mind An-mei’s section from The Joy Luck Club, which presents the 
story of her mother who became the concubine of a business man when An-mei was 
only four years old, and returned home five years later. By this time the protagonist had 
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heard numerous stories about ghosts that tried to take disobedient girls away; she had 
learned that disobedient women were severely punished in feudal China. Her grand-
mother, Popo, tried to make the little girl understand what her mother’s punishment 
was. She said: “When you lose your face, An-mei, […] it’s like dropping your necklace 
down a well. The only way you can get it back is to fall in after it” [Tan 1998, 44]. This 
could only mean that there is no place for forgiveness: the loss of face implicitly points 
toward a loss of identity, and therefore, the sacrifice of one’s life.  Nevertheless, even 
though An-mei’s mother knew the consequences of losing her face, she performed a 
Chinese ritual for Popo, because she was dying. The tradition says that only the flesh of 
a daughter can save a mother, so one night, An-mei’s mother carefully prepared a soup 
in which she added a piece of meat from her arm. This section ends with a paragraph 
full of painful but still powerful memories: 

This is how a daughter honors her mother. It is shou deep it is in 
your bones. The pain of the flesh is nothing. The pain you must forget. 
Because sometimes that is the only way to remember what is in your 
bones. You must peel off your skin, and that of your mother, and her 
mother before her. Until there is nothing. No scar, no skin, no flesh 
[Tan 1998, 48].  

Only later, in An-mei’s second story does the reader find out why her mother chose 
to live with Wu Tsing: she had been raped and she was now believed to be a prostitute, 
so the only solution was to leave her home, to leave her daughter behind, in order to 
become a fourth wife. To put it differently, one could say that she chose to cover her 
shame with another one. During the time she spent with her mother, An-mei learned 
that a woman constantly suffers from injustices. She even claims that: “a girl in Chi-
na did not marry for love. She married for position, and my mother’s position, I later 
learned, was the worst” [Tan 1998, 228]. Although she was the fourth wife, or the third 
concubine of Wu Tsing, she was the only one who could give him a son, the most valu-
able member of a family. Her son, Syaudi, was soon taken away by Second Wife, who 
claimed him as her own. In other words, An-mei was very well aware that her mother 
experienced extreme pain, as she lost her face and tried to hide it. 

Another Chinese mother who makes associations with ghosts is Lindo Jong. First 
and foremost, one should mention that in her sections she draws a clear line between 
the Chinese and the American ways of life, in this way presenting all the false expec-
tations a mother can have in relation to her daughter and vice versa. Thinking about 
Waverly’s americanized self, Lindo regretfully claims: “It’s my fault she’s this way. I 
wanted my children to have the best combination: American circumstances and Chi-
nese character. How could I know these things do not mix?” [Tan 1998, 254]. She is 
well aware that she failed in raising her daughter according to the Chinese customs be-
cause of the American environment in which Waverly grew up. Interestingly enough, 
the same section is discussed by Tammy Conard. The critic’s remark which concen-
trates around the female characters in the novel is indeed interesting, as “the mothers 
share the belief that the daughters can be active agents in their own lives” [1998, 14]. 
This statement has to do with the daughters’ inability to acquire Chinese elements and 
claim them as their own. 

 More importantly, Lindo realizes that her daughter wants to go to China on her hon-
eymoon because it is fashionable, not because she feels the need to get acquainted with 
her traditional heritage. That is another reason why, before the wedding, the daughter 
insisted to take her to a hair stylist. Here another critical moment for both characters 
takes place, as she sits in front of the mirror expecting to get her haircut. First and fore-
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most, Lindo refers to the stylist in a very peculiar way, bringing to light another differ-
ence between the Chinese and the American way of life: “Americans don’t look at one 
another when talking. They talk to their reflections. They look at others or themselves 
only when they think nobody is watching” [Tan 1998, 255]. Here the reflections could 
be associated with the Chinese ghosts, those fearful spirits which are not to be trusted. 
If one were to have a moment of weakness, in this case being distracted by something 
else than the other reflection, his/her face would be taken away. One could once again 
see that the Chinese and American ways of perceiving people and approaching people 
are so distinct that inevitable clashes occur between these two cultures. Hence, fear of 
identity loss is a crucial theme that is present throughout the entire novel. One could 
also add that here the word ghost acquires an entirely new meaning. More specifically, 
it may refer to people who do not have any emotional attachments with anyone. For 
example, the stylist’s interaction with people is strictly professional, so he does not feel 
the need to attach himself emotionally. 

In contrast to the ghosts presented in The Joy Luck Club, Saving Fish from Drown-
ing brings to light a rather complex male character, Bennie, who, after Bibi’s death, 
was named the leader of the group. He is humorously depicted as believing not only 
in ghosts, but also in strange coincidences such as making connections between the 
real situation and a message from a fortune cookie. Moreover, the narrator claims that 
Bennie “even convinced himself that I, dearly departed Bibi, was sending him signs 
to lead the tour in my permanent absence” [Tan 2006, 63]. There are, however, other 
instances in the novel which revolve around the spiritual life. For a better understand-
ing, one should mention the American tour guide’s decision to get them acquainted 
with the tradition of honoring Nats, who “are believed to be the spirits of nature” [Tan  
2006, 168]. The guide, Walter, explains that a Nat is similar to a ghost, meaning that 
it can or cannot be seen. More importantly, according to Walter, people usually bring 
them gifts and food in order to have a justification for being haunted. In other words, 
just like ghosts and disobedient women, Nats are considered to bring bad luck, if they 
are not honored appropriately. However, when Marlena asks Walter if he believes in 
Nats, he promptly replies: “Educated people usually don’t. But it’s tradition to give an 
offering. Like presents under your Christmas tree from Santa Claus” [Tan 2006, 169-
170]. This comparison between two different types of gifts from two different coun-
tries is very interesting, as people nowadays tend to associate the Christmas holiday 
with the joy of receiving gifts instead of emphasizing Christ’s birth. However, there 
is another interpretation to Walter’s argument: just like Nats, Santa Claus could be 
associated with a ghostly figure, as he brings gifts during the night, when everybody 
sleeps. Hence, he cannot be seen.

As it has been previously mentioned, Chinese-American literature also has various 
connotations to religious practices, because it often presents rituals and customs related 
either to festivals, marriages, or even funerals. Accordingly, when reading Amy Tan’s 
novels one encounters specific elements related to the already mentioned celebrations. 
For instance, Lindo’s section from The Joy Luck Club concentrates around a critical 
point in Lindo’s life; that of a traditional marriage. Here Lindo explains the symbol of 
eternal marriage with Tyan-yu, her future husband – that of a red candle with two ends 
of lighting. Lindo displeasingly claims: “that candle was a marriage bond that was worth 
more than a Catholic promise not to divorce. It meant I couldn’t divorce and I couldn’t 
ever remarry even if Tyan-yu died” [Tan 1998, 59]. Together with this traditional cus-
tom, all women in feudal China were confined to their first and only marriage, in this 
way living a sorrowful life next to some people who despised and humiliated them. 
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Nevertheless, Lindo’s cunning idea to escape an undesirable marriage is the climax 
of this section. Again, putting all her hopes in a Chinese superstition which says that 
on the day of the Festival of Pure Brightness your thoughts are supposed to be clear 
when preparing to think about your ancestors, she manages to convince her family that 
her ancestors came to her when she was dreaming. They claimed that Lindo’s mar-
riage with Tyan-yu was rotten because the wind blew the red candle out. However, the 
Huangs needed more proof, and so Lindo started to talk about Tyan-yu’s dead grandfa-
ther, and about the threat that if she does not leave this marriage all her teeth would fall 
off. The final warning, and probably the most important one, was related to a secretly 
pregnant servant, who was supposed to marry Tyan-yu. Eventually Lindo manages to 
leave the Huangs’ house and fly to America, where every year on the day of the Festival 
of Pure Brightness she takes off all her bracelets claiming that she remembers the day 
when she finally grew genuine [Tan 1998, 67].

When talking about Saving Fish from Drowning, the reader should bear in mind 
various sections related to religious connotations, among which one should mention a 
scene that clearly depicts Western curiosity and inclination towards Eastern countries. 
The scene revolves around another character Esmé, and the former tour guide, Miss 
Rong, who “had heard that many Americans, especially those who travel to China, love 
Buddhism” [Tan 2006, 77]. Ironically, just as her name, Miss Rong is “wrong” because 
the Buddhism practiced in America does not resemble the one found in China. Accord-
ing to the narrator, Americans believe that Buddhism is associated with being Zen, 
while in China it is associated with torture. Another instance in which such stereotypes 
are presented is explored further on in the book, as it presents the American tourists 
being in Burma and confronting to the idea of Buddhism and preserving the animals’ 
life, while their new guide Walter explains that “the butchers and fishermen are usually 
not Buddhist […] But even if they are they approach their fishing with reverence. They 
scoop up the fish and bring them to shore. They say they are saving fish from drown-
ing. Unfortunately […] the fish do not recover” [Tan 2006, 162]. Here the reader could 
make a comparison with the title of the novel, as the fish could be associated with the 
American tourists. Taking into consideration that the Burmese kidnapped them, one 
may make associations between the Burmese and the fishermen, who intended to save 
the Americans, by making them empathize and relate to the legend of the Lord of Nats 
and his followers. Of course, there is another possible interpretation, meaning that the 
Karen tribe is not trying to save the Americans, but their own people, because Rupert 
is considered to be the embodiment of the Lord of the Nats. 

Probably the most intriguing section of the same novel circles back to Buddhism 
and the morality of life, because death is seen as a release of any ambition or suffering. 
Sounding disappointed, Bibi claims with sorrow: “Would that happen to me? I wanted 
to expand, to feel the void, to reclaim all that I had wasted. I wanted to fill the silence 
with all the words I had not yet spoken” [Tan 2006, 229]. This passage clearly points 
towards the regrets the narrator faces, as she gradually realizes the consequences of her 
death. From this moment on she understands that she cannot contribute to her cultural 
inheritance anymore as she regrets all the things that she was not able to accomplish in 
her life. She realizes that her contribution to the Chinese and American society is now 
valid only through her storytelling.

Going back to The Joy Luck Club, one should bring to light an important element 
that has to do with the mothers’ expectations towards their American-born daughters, 
as these particular expectations are crucial for acknowledging inheritance and practices. 
Because Waverly was believed to be a genius due to her ability of playing chess, Suyuan 
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persuaded her daughter to take piano lessons. During her childhood June witnessed her 
mother’s perspective towards the American culture: “my mother believed you could be 
anything you wanted to be in America. You could open a restaurant. You could work for 
the government and get good retirement. You could buy a house with almost no money 
down. You could become rich. You could become instantly famous” [Tan 1998, 132]. 
One could argue that Suyuan’s unique interpretation of the American dream determined 
her to wish all the best for her daughter. However, no matter how many things she tried, 
she could not make June realize that in order to succeed in life she had to make herself 
visible to both herself and the world. First she decided her daughter should be a Chinese 
Shirley Temple; then she tried to make June learn all the capitals of the states. After that, 
she made her read passages from the Bible and recite them. One day she decided her 
daughter is going to be a pianist, but June protested in a very American way. She cried: 
“why don’t you like me the way I am? I’m not a genius! I can’t play the piano. And 
even if I could, I wouldn’t go on TV if you paid me a million dollars!” [Tan 1998, 136]. 
Immediately after that, Suyuan claims that she wants only the best for her daughter, as 
she has a lot of potential, but she refuses to make herself visible. It should be noted that 
together with the mother’s desire of exploring June’s potential, the daughter constantly 
rejects all her mother’s pieces of advice and criticism. One could add that June’s empha-
sis on not being a genius implies a certain relation to Waverly. She feels the need to be 
everything Waverly is not, hence she fails in being a professional piano singer, she fails 
in having a successful career and probably most importantly, she fails in establishing a 
good relationship with her mother before her death.

In contrast to June, who constantly rejects her Chinese identity, Waverly seems to be 
curious about certain facets of her predecessors. As a young girl, Waverly had questioned 
various aspects of her ancestral culture, among which is the Chinese torture. She even 
asks her mother to explain what it means, but instead she promptly replies: “Chinese peo-
ple do many things […] Chinese people do business, do medicine, do painting. Not lazy 
like American people. We do torture. Best torture” [Tan 1998, 91]. Here one could say 
that Lindo explains things related to her ancestral culture by comparing it with the Amer-
ican one. However, she does not realize that by doing this she unwillingly creates a gap 
between her daughter and herself, as Waverly is familiar with the American environment 
in which she grew up. Because Lindo criticizes her daughter’s culture, Waverly chooses 
to repress elements related to China. Gloria Shen argues that “while the daughters, all 
born in America, entirely adapt to the customs and language of the new land, the immi-
grant mothers still hold onto those of China” [2009, 9]. One should highlight that the 
narrators in the novel have different ways of perceiving and embracing cultural practices. 
Therefore, it is important to make a clear distinction between expectations and dreams 
that come from both mothers and daughters, in this way revealing the differences that oc-
cur not only because of the generation gap but also because of the Chinese vs. American 
cultural cruxes. Conard further argues that: “linguistic and cultural barriers, generational 
gaps, and childhood rebellion all contribute to the young daughters’ inability to truly 
listen and respond to their mothers’ tales” [1998, 23]. Because they refuse to listen and 
obey to the norms imposed by their mothers, the daughters fail in understanding not only 
their cultural background but also their family relationships. 

One example that could reflect different ways of thinking circles around a discus-
sion between Waverly and an American friend, in which she complains of not being 
able to make her mother understand when to speak and when to keep her thoughts for 
herself. She promptly claims that: “well, I don’t know if it’s explicitly stated in the law, 
but you can’t ever tell a Chinese mother to shut up. You could be charged as an acces-
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sory to your own murder” [Tan 1998, 173]. Her statement has to do with a background 
full of disappointments starting from Waverly’s decision to stop playing chess, because 
she was embarrassed that her mother was extremely proud of her, and ending with her 
plans of marrying an American, who apparently has no knowledge of behaving accord-
ing to the Chinese customs and traditions. 

For instance, during a dinner party held at Lindo’s house, Rich, her future husband, 
is not familiar with the fact that for Chinese people taking only a small portion of food 
is considered polite. Instead, he helps himself with big portions of shrimp and snow 
peas. However, the most critical moment here is when Rich criticizes mother’s cooking 
by saying that she should have added a little more salt. Waverly regretfully adds: “but 
the worst was when Rich criticized my mother’s cooking and he didn’t even know 
what he had done” [Tan 1998, 178]. Waverly further argues that the Chinese custom 
of criticizing food is not perceived in the same way in an American environment: “as 
is the Chinese cook’s custom, my mother always made disparaging remarks about her 
own cooking” [Tan 1998, 178]. Although Waverly is well aware of the fact that Rich 
had failed miserably in Lindo’s eyes, he, on the other hand, has a different perspective 
on how the event had gone. This episode clearly reflects the differences between the 
American and the Chinese cultures, as it highlights distinct, yet powerful, dissimilari-
ties among people and cultural practices. 

One should further explore the importance of food in one episode from Saving Fish 
from Drowning in which the Americans try to decide what kind of Chinese food they 
should eat: 

‘What shall we order?’ Bennie asked the group. 
‘No dog!’ cried Esmé .
‘How about snake?’ joked Rupert.
‘You don’t suppose they eat cats?’ Heidi added, and shuddered at the 

thought [Tan 2006, 69].
The characters here are the perfect embodiment of people who have insufficient 

knowledge about the Chinese gastronomy. It is a worldwide recognized stereotype that 
Asian people use certain animals in their culinary activities, where in fact, the food is 
mostly based on chicken, vegetables and spices. 

Nevertheless, one could state that in The Joy Luck Club there is another section 
entitled “Two Kinds” in which the importance of Chinese food and festivals is cru-
cial. Again, the motif of dinner parties is thoroughly explored as Suyuan cooks crabs 
to celebrate the Chinese New Year. Probably the climax of this section revolves 
around June and her mother, as they seem to realize that they can finally understand 
each other. This is probably the first time when June pays attention to her mother’s 
words. As they talk about one of the crabs, the reader gets acquainted with the fact 
that it died long before it was cooked. June intended to take the crab for herself, but 
Suyuan knew her daughter’s intentions and decided to leave a better one for her. 
Soon after the dinner June wondered what would have happened if someone else 
had taken the rotten crab, but with a smiling face Suyuan replied: “Only you pick 
that crab. Nobody else take it. I already know this. Everybody else want best quality. 
You thinking different” [Tan 1998, 208]. In other words, one could state that the 
mother is well aware of her daughter’s intentions, as she does not seem to need any 
additional words. Hence the motif of food perfectly blends in with the characters’ 
reconciliation in this way learning that in order to cope with elements related to the 
country of ancestral origin, one must learn how to obey and to listen to the rules 
imposed by that particular culture. 
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Taking into consideration that the American characters from both novels are por-
trayed as being unable to cope with the country of the Chinese ancestral origin, one 
should reveal certain episodes that best reflect such instances. For example, in Saving 
Fish from Drowning the eleven tourists are clearly unable to understand the different 
cultural practices presented in the novel. Although they empathize with the people they 
encounter during the tour, they cannot receive a positive feedback to their help, because 
of the misunderstandings that occur between the Chinese and American cultures. One 
example directly points to a scene in which Esmé together with her mother, Marlena, 
and Harry visit a temple and end up being interviewed by a Mandarin reporter, who 
asks Esmé if she is happy to visit the temple together with her mother and father. When 
Esmé explains that Marlena is her mother, but Harry is not her father, the female re-
porter looks surprised. In other words, in a country in which family traditions are highly 
respected, people find it strange to relate to such acts of controversy. The same episode 
depicts the reporter asking the three Americans to sing the Jingle Bells song for the 
audience, but Harry kindly refuses and backs away. The cameraman, however, decides 
to follow Harry in his search of a toilet. Surprisingly, Harry’s unconscious act of uri-
nating on a shrine is neither welcomed nor understood, and more importantly, it costs 
Miss Rong her job, because she was not able to instruct the group on certain issues. 
However, the Americans decide to help her by gathering money for her farewell tip. 
One could state that the Western practice of tipping someone for his/her services does 
not comply with the Chinese way of life. 

Another example, this time, in which the differences between the Chinese people and 
the ones from Myanmar are present, is reflected in an episode which depicts the tour-
ists in Burma. Here three female characters, Roxanne, Vera and Wendy encounter with 
Burmese people and realize that they are indeed a tribe. They are slightly different from 
Chinese people, meaning that women “smeared the yellow thanaka paste on their face 
as both sunscreen and beauty symbol. Atop their heads, they wore a length of cloth that 
had been swaddled into a turban” [Tan 2006, 153]. The American tourists are able to see 
the differences between various countries in Asia, even by looking and observing their 
appearance and behavior. Here one can only infer that the stereotype of Asian people be-
ing all alike is not valid anymore, since the Americans make a clear distinction between 
citizens from several countries in Asia. Of course, taking into consideration the main-
stream image of beauty, one should bring to light that in Myanmar beauty is differently 
perceived in comparison with the Western blonde hair, blue eyes and light skin. 

Even The Joy Luck Club has such elements related to the idea of mainstream beau-
ty and appearance. In one of her stories, Lena St. Clair refuses to acknowledge her 
appearance as part of her ethnic identity. Her obsession with Chinese eyes is present 
throughout the entire section, as she believes that her mother is responsible for giving 
her all that is worse in Chinese culture. She regretfully recognizes that: 

And my eyes, my mother gave me my eyes, no eyelids, as if they 
were carved on a jack-o’-lantern with two shift cuts of a short knife. 
I used to push my eyes in on the sides to make them rounder. Or I’d 
open them very wide until I could see the white parts. But when I 
walked around the house like that, my father asked me why I looked 
so scared [Tan 1998, 104]. 

This example perfectly illustrates Lena’s rejection of her own Chinese appearance. 
Being born and raised in an American environment, where she could observe other 
girls having long thick lashes and blonde curly hair, she wishes for these things and re-
gretfully realizes that her appearance is, in fact, Chinese. A clearer image of how Asian 
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women perceive their own appearance in comparison with the mainstream standards 
of beauty is reflected by Iijima-Hall. She states that: “the facial characteristics of the 
epicanthic eye fold, a ‘flat’ nose, and a broad nose bridge are common among Asians, 
though not all possess them. Since many Asian women desire the double eyelid and 
the ‘sculptured nose’ of the white American standard of beauty, many spend much 
time and money to adapt their features to this standard” [1995, 12]. One can now un-
derstand that Lena unwillingly experiences a virtual surgery by choosing to change the 
shape of her eyes in order to become truly American. Because she wants to be part of a 
mainstream society in which women are categorized according to imposed standards of 
beauty, she is prepared to repress the features inherited from her mother. 

In her second story, Lena mainly discusses her relationship with Harold, her hus-
band, and obviously the injustices she suffers: her idea of evenness is constantly 
challenged as their costs are equally divided. For instance, when Ying-Ying pays 
a visit, she observes that there is a list on the fridge which shows their monthly ex-
penses. The mother tries to explain that if they have equal rights that doesn’t mean 
they have to share everything. Lena has to pay for her cat’s food, but that cat was 
a gift from her husband. She also needs to pay half of a dinner, even if Harold ate 
two dishes while she only had a salad. And more importantly, she has to pay half of 
the ice cream even if she is allergic to it. All these things made her wonder if she is 
mistreated or not. Nevertheless, after a revelatory discussion with Rose, she realizes 
that one should not blame his/her ethnicity for all the bad things that happened in 
life. She realizes that: “I think I deserve someone like Harold, and I mean in the good 
sense and not like bad karma. We’re equals. I’m also smart. I have common sense. 
And I’m intuitive, highly so. I was the one who told Harold he was good enough to 
start his own firm” [Tan 1998, 156-157]. Lena’s self-esteem results from her will to 
demonstrate that being equals in marriage does not necessarily mean that expenses 
should be divided in two equal parts. It means taking the other person’s actions and 
decisions into consideration and act accordingly. Even if she is a woman she should 
stand up and proudly ask for her rights. 

In a similar way, Saving Fish from Drowning also presents female characters dom-
inated by male ones, but the difference in this novel is that the relationships between 
men and women are differently portrayed. For instance, in one of the grandmother’s 
stories, the reader gets acquainted with a terrific episode of violence towards women. 
Although her story is intended to reveal aspects of divinity related to Loot and Bootie, 
the Younger White Brother’s descendants, she manages to create a picture full of ter-
ror. The old lady explains that during an attempt to escape from the soldiers, the Karen 
women and girls were captured, violently raped and mutilated. She claims with agony 
that the soldiers: 

Raped them, the old ones too, it didn’t matter how young or old, 
six men to one girl, all night, all day. The screams never stopped for 
those two days. […] With those who tried to fight them off, they cut 
off their breasts. Some of the girls died from bleeding. As for the ones 
who lived, when they were all used up, the soldiers shot them [Tan 
2006, 282-283].

If The Joy Luck Club presents domestic violence towards women, Saving Fish 
from Drowning goes beyond all this and expands in the sense that it comprises vari-
ous outcomes related to war and conflicts. One could only add that although the types 
of violence are clearly distinct, they do not fail in creating a powerful, yet striking 
image of male domination.
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One should also explore the motif of cultural clashes when talking about these novels. 
In The Joy Luck Club, another instance that reflects the Americanized conceptions and 
identities of daughters is best reflected in Rose’s stories, because she describes herself 
and her future husband Ted as entirely American. However, when she decides to attend 
a family picnic held by Ted’s parents, she finds herself in the position of explaining to 
his mother, who deliberately discriminates against her and explains to her that Ted’s fu-
ture plans should not be hindered, that she is not Vietnamese and she has no intention of 
marrying her son. Despite her firm response, she later decided to marry Ted, listening to 
her mother and learning from her own experiences. She even claims: “Over the years, I 
learned to choose from the best options. Chinese people had Chinese options. American 
people had American options. And in almost every case, the American option was much 
better” [Tan 1998, 191]. Only later does she discover that there were numerous unclear 
things revolving around the American version, because she realizes that there were too 
many choices and one could easily get confused and pick the wrong one. 

Just like The Joy Luck Club, Saving Fish from Drowning includes an important epi-
sode in which the cultural clashes between countries inevitably occur. For instance, the 
novel presents Wendy and Wyatt wanting to help a woman who stirred Wendy’s interest:

‘Mona Chen?’ the woman said. She held up a big wad of Burmese kyats.
Wendy whispered back: ‘I’m not Mona, but I can still help you.’
‘She wants to change money,’ Wyatt said. 
‘What?’
‘Mona Chen. Money change. See? She has money to exchange’ [Tan 

2006, 159].
Nevertheless, one should take into consideration that immediately after the tourists’ 

disappearance locals reported them missing and spotted them as being Americans for 
several reasons. One, a papermaker reported and described a little girl and his Chinese 
mother who were most likely Americans. His arguments had to do with the girl’s lack 
of gratitude towards the things her mother bought. The most important thing is that the 
papermaker reported that “American children are so easy to please […] because they 
have so many desires to choose from” [Tan 2006, 230]. Two, a cheroot maker claimed 
that none of them smoked, which directly linked to another stereotype; they do not usu-
ally support smoking and they promote this policy whenever necessary.

Thinking about recognizing one’s mistakes, Black Spot from Saving Fish from Drown-
ing finally decides to tell the truth to both the American tourists and his people. Just as 
in another previously mentioned debate, the Americans try to convince the Karen people 
that no harm will happen to the No Name Place, once the soldiers find them. Nevertheless, 
Black Sport regretfully recognizes that Rupert is nothing but an ordinary man who loves 
to do magic tricks with cards, just like the legendary Seraphineas Andrews. The narrator 
portrays Black Spot in a moment of clarity when he admits the truth: “He was ashamed to 
realize that the boy was not the Reincarnated One. The boy was not the Younger White 
Brother or the Lord of Nats. And the ten other people were not his disciples or his retinue 
of soldiers. They were tourists who had attracted nothing but bad luck” [Tan 2006, 414]. 
One could only infer that together with this stage, the rebels acknowledge their mistake. 
They start to pray and soon enough the Americans find their way to civilization and face 
another potential danger: mass media and the worldwide influence upon their disappear-
ance and the No Name Place. However, due to a signed certificate on live television, 
neither the Americans are blamed for their adventures in the forest, nor the Karen people 
for the abduction. More importantly, they are given land and a sense of equality, as the 
government of Myanmar claimed the full support of diversity among minorities. 



100

Returning to the last section of The Joy Luck Club, one must add that it presents 
June fulfilling her mother’s wish. By visiting the country of her ancestral origin, she 
eventually meets her sisters, in this way fulfilling her mother’s and her aunties’ wish: 
to tell them about their mother. To put it differently, June succeeds in accepting her two 
identities only by familiarizing herself with Suyuan’s homeland. She finally realizes 
that: “Now I also see what part of me is Chinese. It is so obvious. It is my family. It is in 
our blood” [Tan 1998, 188]. Once she meets her sisters, June is able to accept her moth-
er’s culture and she claims it as her own. Zeng also brings strong arguments related to 
this section of the novel and mentions that: “we see an ethnic awakening, an isolated 
self embraced by a cultural wholeness, and the rupture in a diasporic family healed by 
connecting with the larger family of China” [2003, 7]. The reader can now understand 
that the stories heard by the daughters during their childhood taught them how to listen, 
how to obey, and more importantly, how to reveal secrets. Moreover, one could say that 
the ultimate reconciliation of the mothers and daughters in The Joy Luck Club is a result 
of breaking silence, expressing true self, and regaining their voices.

Saving Fish from Drowning, on the other hand, has a peculiar, yet interesting ending, 
because it circles back to the questions raised in the beginning of the novel. Bibi finds out 
that she died because she lost her balance when she decorated the house with Christmas 
lights and she fell on a comb, which immediately cost her life. Nevertheless, one should 
not forget about the mother-daughter relationship and the legacy left behind. Bibi is now 
able to remember that her mother’s hairpin was in fact a hair comb; the hair comb which 
caused her death. The narrator further recognizes that there is in fact no end to any story, 
as she mistakenly thought when she died and when her friends were lost. She also waited 
for the forty-nine days to pass in order to disappear, as some Buddhist people think, but 
still nothing happened. Bibi joyfully adds that: “That is the nature of ending, it seems. 
They never end. When all the missing pieces of your life are found, put together with the 
memory of glue and reason, there are more pieces to be found” [Tan 2006, 472]. In other 
words one could not draw a clear conclusion from all the events that were presented in 
the novel, as the narrator implies that things do not have in fact a particular ending; they 
always evolve and allow other events to develop into a new story. 

In discussing The Joy Luck Club, this paper has dealt with principles of cultural in-
heritance and Chinese practices as seen from the perspective of women. Through their 
stories, the mothers prove that one has to accept both American and Chinese identities 
in order to have a clear perspective on life. Moreover, together with the rewriting of 
the mythological Chinese stories, the mothers learn to revise certain aspects related 
to their ethnicity. According to Li Zeng “The Joy Luck Club ultimately reconfigures 
a Chinese-American identity, that is, a well-balanced ethnic bipolarity in a diasporic 
individual” [2003, 7]. Hence, the broken relationships in a diasporic family could only 
be healed by connecting the individual with a larger family in China embracing in this 
way ethnic aspects related to the ancestral culture.  

It has also been demonstrated that Saving Fish from Drowning presents Bibi Chen in 
succeeding to rewrite not only her own history, but also her friends’. One could clearly 
state that Bibi acts as a mediator between cultures, as her spirit omnipresent throughout the 
entire novel. Hence, due to Bibi Chen’s storytelling the reader can enjoy the novel in all 
its aspects. In her essay Chiang Hsin-chen rightfully considers that “to embrace her new 
identity as a global writer while not abandoning her ethnic heritage, Tan demonstrates a 
new possibility for her ethnic fellow writers” [2008, 10]. In other words, even if Saving 
Fish from Drowning does not resemble Tan’s other novels, meaning that it is not so much 
concerned with the relationships between women and reconciliation through storytelling, 
the reader can clearly point to certain elements specific for the Chinese culture. 
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教化还是启蒙：中国成长小说的兴衰与意识形态

沈宏芬

概括来说，成长小说 Bildungsroman，主要是描写一个年轻人从童年或者青少
年进入成年的经历，其间，他离开家庭，进入到广阔的世界，并经历爱情的失
败和事业的追求，最终在这一经验中获得对自我与社会的认知，从而完成他的
成长过程。对于成长小说来说，其中最为核心的关系，就是个体与社会的关
系。一方面，个体要求的自由发展的空间，另一方面，社会对个体的发展方
向，也即他的归宿，有着一定的要求。因而个体和社会之间就存在着一个根本
的矛盾。而怎样化解这个矛盾，主要有两种途径，一种是歌德的《威廉·麦斯
特的学习时代》所开辟，在这里，个体从经验中获得认知，并逐渐放弃了自己
原先的一些想法，这些想法可能是不切实际的，而接受社会的规范，在社会中
找到自己的位置，无论他先前经历了多少痛苦和迷误，现在都可以对自己说，
无论这个世界是什么样子，我都能在其中生活了，而另一种则是个体保持自
己的个性，而这种个性可能在根本上与社会是冲突的，因而最终走向一种“失
败的”成长，没有与世界达成和解。前一种形态主要在十八世纪和十九世纪盛
行，而到了十九世纪末开始，后一种形态在“后现代”的语境下，获得了优先
之势。传统的成长小说定义，如果从狄尔泰对成长小说乐观结尾的维度来看，
主要指的是前一种形态，也即从社会规约角度来看个体成长的完善性。正是在
这个意义上，莫瑞蒂 (Franco Moretti, The Way of the World: The Bildungsroman 
in European Culture) 认为成长小说在现代主义兴起时就走向了终结。当然这
种以社会规约为主要导向的成长故事，并不总是令人向往的。黑格尔在《美
学》中就不无讽刺地说到这种成长的结果不过是堕入日常生活的庸常而失去个
性。1970年代左右对成长小说的结尾之争乃至对成长小说这一概念本身存在的
合法性的质疑，根本出发点，还是在“社会规约”之于个体成长的合法性和有
效性。

成长小说之于个体与社会关系的书写，主要是通过一个个体是否能获得“
完整性”，来讨论社会建构的方向问题。成长小说所描写的个体，不是作为私
人的个体，而是作为“公共的人”而出现的。他是作为构成社会的每个基本因
子，也就是每个个体的代表而言的。他所发展的方向，比如他作为“完人”
的形象，直接指向了作者对未来社会形态的想象。因而成长小说可以说包含两
头：一头是个人启蒙，一头是社会的乌托邦指向，而连接其中则是教育。这里
就不仅涉及到成长小说所书写的个人启蒙实际上是存在于一个大的人文精神的
大语境中，而且还涵盖了成长小说的美学政治维度，成长小说从来就不是作为
纯文学而获得重要地位，它的重要性还在于它的意识形态性，也就是它对共同
民族文化建构的参与，而其中“教育”则是实现从个体到社会的桥梁。教育
（Education）就包含了两层含义：一是去教育、启蒙（to educate）个体，一是
教化（to cultivate），后者在米尔（Mill）、帕特（Pater）和阿诺德（Arnold）等
的理念中直接通向了文化（culture）1。

本文主要是在上述理论视域中，来讨论意识形态维度下中国成长小说的发展
形态。中国成长小说的发展可以大体分为三大阶段：1920-40年代、1950年代至
文革结束、1989年至当下。

一，被压抑的启蒙
对中国文学界来说，成长小说是一个舶来品。在二十世纪初期译介外国小说

1 关于“教化”和“文化”的论述，可参看 Jeffers T. L. Apprenticeships: The Bildungsro-
man from Goethe to Santayana. New York, 2005, p. 45-48. 
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的大潮中，成长小说的概念被引进中国。首先，它是以“教育小说”的名义出
现在人们的视野中的。“教育小说”的兴盛，主要是应和了当时新式教育的勃
兴这一现象。在“教育小说”的名义下，产生了一批半译半作的小说，其中最
畅销的是包天笑的《馨儿就学记》与《埋石弃石记》、《苦儿流浪记》。此时
的“教育小说”很难说是成熟的成长小说文本，而主要是借助一些新的教育理
念，来看儿童的教育问题，但它们为成长小说的诞生起到了铺垫的作用，这个
作用主要是从市场和读者方面来看。1928年对中国成长小说来说至关重要。这
一年，叶圣陶受《教育杂志》邀请，写一篇和教育有关的“教育文艺”，这样
就诞生了《倪焕之》。《倪焕之》的发表可以作为中国成长小说正式登上历史
舞台的标志。就在同一年，茅盾的另一重要作品《虹》也发表了。

《倪焕之》和《虹》处理的是同一问题：五四启蒙精神感召下的个体如何
处理自身的启蒙理念与革命的关系。《倪焕之》追踪了主人公倪焕之成长的三
大阶段，也是主人公持不同理想的三大阶段。首先，倪焕之被聘请到一所中学
区任教，在这里他碰见了一个开明的校长，并爱上了一个与自己有着相同信念
的年轻女性金佩章，但此时对倪焕之最重要的事，还是他的教育改革和实践活
动。倪焕之开辟了一个农场，引导学生在这里种植农作物、关注植物的生成过
程，希望通过这一手段来教导学生做一个有意义的人。从倪焕之的这种有机的
人文教育理念，我们可以看到洪堡、歌德的影子。但是倪焕之很快遭遇到了
失败。他的学生无法理解他的初衷，只觉得在农场种植无聊又没有意义。倪焕
之投入了第二个理想：小家庭幸福。他与金佩章走了五四启蒙青年向往的自由
恋爱模式，并顺利进入婚姻。但倪焕之发现，这种小家庭只让他失掉了理想气
息，而堕入日常生活的琐碎和庸常中。出于对家庭生活的失望，他投入到上海
轰轰烈烈的革命浪潮中。但此时国民党对共产党发生了第一次围剿（影射大革
命），革命也以失败而告终。倪焕之在最后的希望破灭后，落寞死去。小说《
倪焕之》交代了倪焕之成长过程中三大理想的失败，前两个理想，实际上都讲
的是五四启蒙精神，而后一个理想则是革命。小说中没有交代启蒙和革命的对
比，而是将倪焕之成长失败的原因归结为作者叶圣陶这一代人在1920年代末期
所处的现实处境。这一时期，五四启蒙已经落潮，很多青年刚开始从启蒙投入
革命，试图将后者作为最后的希望。然而1927年大革命的失败使得国共两党合
作破灭，革命面临最大的危机。正是在这一形势下，广大的年轻人开始出现了
迷茫和失落。这正是小说中倪焕之理想都失败并且还出现了革命失败这一场景
的来源。但是1927年的革命危机非但没有让革命走向低潮，反而促使了革命的
勃兴。正是在这一低潮的情势中，“革命文学”迅速崛起，取代“文学革命”
，成为新晋力量。成仿吾等人尖锐地批评小资产阶级的个人情调，认为它是
落后的，而这种小资产阶级情调实际上正是五四启蒙下个人觉醒的产物。茅盾
随之发表了《从牯岭到东京》、《读<倪焕之>》等系列文章来辩护。这场自
1920年代中期持续到1930年代的论争，是革命文学和启蒙文学的第一次正面交
锋。《倪焕之》就是这场交锋在文学上的代表。倪焕之的成长失败，本质上而
言，是启蒙面对革命的失败。当倪焕之倒下之际，一类新的主人公——革命青
年正准备取代他的位置，成为历史发展的新动力。茅盾不无沉痛地坦言：“现
在是整整十年了！‘五四’的壮潮所产生的一些‘风云儿’，也早已历尽了多
少变幻！沿着‘五四’的潮流而起，又跟着‘五四’的潮流而下的那一班人，
固不用说；便是当时的卓然的‘中坚’却也很令人兴感。病死的，殉难的，
退休的，没落的，反动的，停滞的，形形色色，都在历史先生的跟前暴露了本
相了。时代的轮子，毫无怜悯地碾毙了那些软脊骨的！只有脚力健者能够跟得
上，然而大半还不是成了 Outcast！”[茅盾 1929] 茅盾的话就涉及到一个非常重
要的主题：时代性。茅盾对《倪焕之》的时代性的陈述，点名了启蒙这个注重
个人自由和解放的理想，已变得不合时宜。他的陈述也可以作为中国成长小说
在这一阶段的特征的总结。
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1940年代当冯至最终用“成长小说”的命名来翻译歌德的《威廉·麦斯特》
时，这个文类已经在文坛引不起任何反应。而在此之前，苏雪林的《棘心》
(1929)、郁如的《遥远的爱》（1944）和骆宾基的《混沌初开》(1944-6) 发表。
这些小说奖叙述的中心转到了个人体验和成长细节上，在文类层面来看，是较
为成熟的成长小说，但无一不受到冷遇。

作为启蒙出场的中国成长小说，第一次面临了主流意识形态对它的抛弃。
李泽厚将“启蒙”和“革命”的论争当作中国现代性的核心。中国现代性的发
展，在这里以单一发展倾向，很快放弃了容纳多样性和具体性的启蒙维度，将
个体塑形推向了另一个方向。

二，作为国家想象的成长故事
1949年新中国成立，自此新国家集体认同的建立，成为党的第一要义。随后

的1950年代，原先备受冷落的成长小说突然一跃成为创作的主流。这场延续到
文革结束的成长小说创作热情，是中国成长小说历史阶段的第一次高潮，实际
上也是唯一一次。自1950年代至1978年，也就是文革结束，成长小说第一次被
官方意识形态“选为”新民族文化建构的文学形式。

这里就出现了第一个问题：为什么是成长小说而不是别的文类被选为国家
想象的新武器？我们知道，从晚清开始到1949年之前，流行的小说类型主要有
狭侠小说、侠义公案小说、谴责小说、科幻小说，也就是说它们主要是以市民
消遣、讽刺谴责、未来想象为主2。 市民消遣类的小说起到了扩大读者群的作
用，而其他类型的小说则展开了尖锐的社会、政治、历史批判。后一类小说在
1949年之前，起到了推翻旧社会的革命力量。但是新的国家成立，社会批判力
量所蕴含的巨大革命性作用，使得它对新成立的政府和国家也同样具备威胁。
现在新国家需要的，已经不是破坏性的批判力量，而是怎样去建立集体国家认
同。正是在这种形式下，成长小说登上了历史舞台。成长小说讲的就是青年
个体的塑形这一主题。而青年，早在1920年代，就被毛泽东看成是新的革命力
量，是主宰未来社会形态的关键力量。因而如何塑造一个社会主义新人，就关
乎国家的凝聚力和未来发展方向。

1950年代诞生了一大批成长小说，其中最著名的是《青春之歌》。这部小说
发表之后，引起了整个社会长达一年的关于它的讨论。《青春之歌》设置了一
个基本模式：主人公林道静的父亲是旧社会的剥削阶级——地主，而她的母亲
则是一个丫鬟，在被林道静的父亲强暴后生下林道静并死去。剥削阶级与被侮
辱、被损害的阶级的对比，将旧社会的最关键矛盾呈现了出来。而林道静的成
长，就是要反抗旧社会的压迫模式。林道静离家出走后，先后与一个胡适式的
知识分子和一个共产党员相爱，当然后者赢得了林的爱情。最后林道静在群众
运动中，感受到自己已经融入了这个洪流，彻底将自己的小资产阶级性清除掉
了。成长至此结束。林道静的爱情经历实际上是新、旧社会力量对她进行争夺
的象征。新的社会战胜了，并提供给主人公一个新的未来——这个未来在今天
看来正是丧失个体性的，但是新国家建立的要求，正是要破除个体性，个体性
被看成是落后无用的小资产阶级情调。到了文革期间，林道静开启的这种成长
塑形走向了极端。同样是由家庭设置出发：主人公出生在一个半小资产阶级、
半革命的家庭，一般是父亲作为知识分子，而母亲作为革命者出现，小资产阶
级的血统使得他有需要被改造的要求，革命性保证了改造的成功性。从此改造
就成为主人公成长的唯一任务。相较于1950年代的成长小说，文革期间的成长
小说发生了一些变化。首先，家庭出生的设置从新、旧社会的矛盾，变成了新
社会内两种力量——进步力量和落后力量之间的矛盾。其次，主人公的改造过
程，虽然都是剥除自己的小资产阶级性，但是路径发生了改变。如果说林道静
的改造是通过爱情为象征，表明了两种外部力量对她的争夺，而文革期间的文
本的主人公们，一是完全放弃了爱情这一维度，主人公一般是作为无性别的人

2 这里对流行的小说类型的分类，参考了阿英、陈平原、王德威的相关论述。



105

出现的，更重要的是将改造内向化了，由外部力量对个体的争夺，变成个体对
自身血统的剥除。最后，成长结果的高度形式化——高大全形象的设置，将林
道静成长尚有的具体性和多样性扫除了，使个体的主体性丧失殆尽，完全成为
意识形态的工具。这里可以看到官方意识形态对个体塑形的要求，随着社会主
要矛盾的改变也发生了变化，并且在控制程度上进一步加深了。

三，新启蒙的离心叙事与参与
1989年，《玫瑰门》诞生。这部作品的发表意味着中国成长小说走上复兴

的道路。在这一阶段，盛行的成长小说主要有四类：后文革成长小说、乌托邦
成长小说、女性成长小说、青春成长小说。后文革成长小说指的是1989年之后
由1950年代中期至1960年代早期生作家写的反思文革的文本，代表作有铁凝的
《玫瑰门》、《大浴女》、虹影的《饥饿的女儿》、叶兆言的《没有玻璃的花
房》、东西的《耳光响亮》等作品。乌托邦成长小说主要是指将主人公的成长
放在一个乌托邦境遇里，或者主人公本身是一个投入乌托邦实践中的乌托邦主
义者，代表作有苏童的《河岸》、格非的《人面桃花》等。女性成长小说的创
作主体主要是1970年代中后期生女性作家，代表作主要有陈染的《私人生活》
、林白的《一个人的战争》。青春成长小说主要是1980年代及更晚期生作家写
的以青春期、校园生活为主要内容的成长文本，韩寒、郭敬明、春树、张悦然
等年轻作家迅速崛起，代替老一辈作家获得了读者的拥护，更成为中国新青年
的国际代表 3。

这一时期被誉为新启蒙，指的是文革结束、整个思想文化界重新举起了启蒙
大旗，将个体重新拉回到关注的中心地位，反对集体主义式的盲从和极权。就
中国成长小说而言，它的新启蒙特征可以从两个方面来理解。

第一，它的叙事模式。虽然同样是启蒙文本，也即以个体性为书写中心，
新启蒙之区别五四启蒙，主要在于前者的现代主义维度。新启蒙的成长小说文
本，类似于19世纪末起西方崛起的成长小说类型。它们不是描写“成功的”成
长故事，而是“失败的”成长，而成长的主人公通常作为零余人、落伍者出
现。这种特征尤其在后文革成长小说和乌托邦成长小说中表现得更为明显。这
两类文本主要是为了反思历史，因而故事中的主人公通常被放置于一个特殊的
历史阶段，经历各种异化。作者正是期望通过呈现主人公的异化和病态，来达
到他们反思的目的。

第二，认同和读者获取途径。新启蒙成长小说文本的复兴，不是通过文革
时期的官方控制，而是通过市场来获得读者认同。尤其是女性成长小说和青春
成长小说，通过对网络、手机阅读等新媒体的占领，成为近十年最为畅销的小
说类型之一。而以传统纸质媒介为传播渠道的后文革成长小说和乌托邦成长小
说，也主要是通过提高故事性来参与市场，一些作品还在海外获奖，而不是依
靠官方认同。

但新启蒙成长小说的意义还不在于此。它的意义在于通过特殊的书写方式，
将“新启蒙”推进到一个崭新的层次。虽然自1978年起，中国文化政治思想开
始被称为新启蒙的时代，但是1980年代的新启蒙和自1989年起的新启蒙已经有
了本质区别。中国成长小说自1989年起开始复兴，并不能说明它与1989年天安
门事件有着直接的联系，但是可以认为，1989年事件开拓了一个新纪元，从此
中国（成长）小说的书写已经不可能再采取乃至是1980年代的“先锋”姿势。
此时复兴的成长小说用特殊的方式，破除了“新启蒙”作为一块整体的假象。

以对文革的反思为例。1976年文革结束。1978年，老鬼的《血色黄昏》发
表。这部小说以作者的亲身经历为蓝本，描写了主人公首先作为红卫兵主动下
乡，后来被冤枉为“反革命”，被劳教十年的过程。作品一反文革时期成长小
说的乌托邦式书写模式，用原始、粗粝的笔调，控诉了文革对个体造成的伤
害。这部小说因其强烈的政治控诉和对一系列负面经验的真实描写，多次被出

3 如春树登上美国《时代》杂志封面。 
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版社拒绝，最后经过作者近十年的争取，小说才得以发表。讽刺的是，小说一
经发表，它就以迅猛之势获得了官方和大众的认同，被当成了反思文革的代表
作。这一现象主要还是应和了自上至下的文革反思浪潮。但是我们来看这部小
说的反思性。小说以主人公“在周恩来的帮助下”获得平反而结局，主人公欣
慰地想，从此首都知青慰问团发的毛巾、茶缸又有他的一份了。这里就出现了
一个反讽：主人公从未像最后这一时刻这样强烈地产生对官方意识形态的认
同。《血色黄昏》之后，在整个1980年代，出现了大量文革记忆书写的文本。
这些文本同样是以“反思文革”为旗帜，并获得了自官方至民间一致的认同，
以获得重要官方奖项、入选重要选本、引起评论界和读者广泛讨论和关注等为
途径，将自身定位在“新启蒙”这一位置上，承担起重构民族集体认同的重
任。但是这些文本所提供的故事本身和它们宣称的目的之间出现了裂痕：主人
公在文革结束时，要么平反获得了与受难之前平等的或更高的地位、收获了爱
情，要么认为自己从苦难中学到了怎样生活，要么是认为受了伤，但找不到具
体的敌人，总的来说，它们还是采取了“青春无悔”式的模式 4。 这种模式应
和了大众的创伤心理机制，也即希望为过去赋予一种意义，从而才能继续现在
的生活。但是这种模式却将历史反思批判维度消解了。陶东风认为，“这种悲
壮青春叙事的核心，是从对‘文革’和‘知青’运动的具体社会历史反思，转
向对于知青一代被去政治化了的所谓‘理想主义’和‘英雄主义’的抽象道德
赞美”[陶东风 2013]。 如果极权式的存在最终也能带给主人公意义、让他“无
悔”，那么还有什么是不可接受的呢？从这个角度来看，1980年代的新启蒙是
有问题的。1980年代被称为“新启蒙”，从文学上来说，是官方直接干预文学
创作的退场以及知识分子取代官方成为新的民间代言人、参与到集体意识建构
中。相较于此前的历史阶段所出现的文学与政治之间的关系，这无疑是一种进
步。但是从上述主流文革记忆文本的反思模式来看，这种进步可能并没有想象
得那么大，而可以认为，在新的形式下，官方与作家之间出现了一种新的共谋
形式。知识分子的质疑精神被纳入官方的范围之内，毕竟反思文革、改革开放
是在一系列官方纲领文献中提出的迫切任务。正是从这个意义上，张志扬将自
救亡直至1980年代的文化热中表现的个人创伤，都看成是“国家观念”的“创
伤记忆”。[张志扬 1999，38-69] 而中国成长小说的新启蒙，则采取了一种不同
的路径。同样是反思文革，中国后文革成长小说直接通过异化的成长形态，直
面文革创伤带给个体的不可修复的灾难。叶兆言的《没有玻璃的花房》以一个
对比结尾：主人公六六此时已长大成人，他的父亲对他坦诚，这么多年自己一
直怀着一个痛苦的秘密，就是他的情妇生了一个孩子，但他一直拒不承认孩子
是他的。六六听了父亲的话，惊悚得脸都白了。因为困扰他父亲的问题也一直
在困扰着他。在与他父亲的情妇相好之后，对方怀孕了，并告诉他，这是他的
孩子，但是他也一直拒不承认。而与此同时，大院里面唯一的一个好孩子被误
杀了。叶兆言解释说，这正是文革的最恐怖之处，文革将唯一的一个好东西给
杀害了，但是孽子却活了下来，如今这个孽子正生机勃勃地在我们中间生活，
成为这个社会的新主体。以叶兆言为代表，后文革成长小说将反思推进到这
里，直接嘲弄了1980年代主流文革记忆书写那种似是而非的反思批判模式。从
这个角度来看，1989年之后的成长小说书写开辟的新启蒙，真正将个体独立的
质疑精神落到了实处。

巴赫金将小说话语分为“离心”和“向心”两种模式。如果说“向心”
话语是“试图赋予本质混乱的世界以秩序”，“离心”话语则“解构这一秩
序”[Morson 1990, 30]。 中国成长小说的兴衰直接受制于它与主流意识形态的
关系，从这一关系维度来看，中国成长小说是对巴赫金这两种话语模式的集中

4 关于《血色黄昏》和1980年代主流文革记忆书写的论述，参考了许子东的《中国当代
文学中的青年文化心态：以<血色黄昏>为例》一文和专著《为了忘却的集体记忆：解
读50篇文革小说》。
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体现。在二十世纪初期，中国成长小说在1920年代末期诞生，因为直到此时在
五四启蒙下成长起来的一代人如茅盾、叶圣陶才开始进入社会主流力量的竞争
舞台。《倪焕之》被看成是启蒙的第一枚果实。但是这枚果实却以失败而告
终。这里需要指出的是，此时的成长小说，以《倪焕之》为代表，不是作为“
离心”，而是作为“向心”话语出现的，而它的失败，正好就根源于它对中国
现代性的参与。它所承载的自由、平等等维度，是从个人启蒙出发，作为知识
分子对中国未来想象的一个方案而存在的。安敏成将这一倾向描述为：“叶圣
陶希望通过这部小说，解决他那一代人面对的问题，即创造一种即是个人的也
是民族的自我”[Anderson 1990, 118]。只不过在多种“在场”力量角逐的过程
中，这一努力丧失了话语权，从而走向了被压迫的位置。文革时期，中国成长
小说一跃成为主流，它所提供的成长方式，为中国广大青年提供了“进入社
会”的标准范式。文革的结束让人们开始普遍质疑这种“向心”结构。但是直
到新启蒙开始后十年，也就是1989年，真正“离心”的叙事才开始兴起。新启
蒙的“离心”叙事，以边缘者的位置，讲述个体充满问题的成长故事，对历史
进行了深刻的反思，同时也开始探索新的个体成长的可能性。一方面，它甚至
已不像二十世纪初期的成长小说那样试图与主流意识形态保持紧密的关系，而
是主动地保持自己的边缘者身份，另一方面它则通过进入市场，试图建立起自
己的文化形态。但是总的来说，从中国成长小说的发展所展现出来的各种力量
对社会文化主导权的争夺状态，从文学的角度呈现了中国现代性发展的单一性
倾向。中国的现代性发展，无论是建构前后，始终只指向一个目标：独立、富
强。因而启蒙式的人文关怀在这种要求中显得不合时宜，它只能面临两种选
择，要么被压制，要么接受改造。中国成长小说的主人公，作为个体的知识分
子，始终就在反抗和参与的角色中徘徊。1989年之后的新启蒙维度，将个体的
声音释放了出来，它以尖锐之势，直接针对集体主义式的压迫性和异化。让我
们看到了个人维度启蒙的可能性。但是这种以描写“失败”为核心的离心话语
力量，究竟能走多远，还是一个未知数。苏童在《河岸》里只能暗示极权乌托
邦对个体的压制状态，并用“维稳”这个词来描述了这种压制状态。在中国改
革开放走向深入，稳定重新成为问题的时候，中国成长小说的位置可能会再次
变得敏感。
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ПЕРЕКЛАДИ КИТАЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

МИСТЕЦТВО ВІЙНИ CУНЬ-ДЗИ (СУНЬ-ДЗИ БІНФА)

Переклад з давньокитайської С. П. Лесняка 
Вступ і коментарі С. В. Капранова

Вступ

Трактат “Сунь-цзи1 бінфа” належить до найвідоміших творів китайської кла-
сики, і водночас є одним із найпопулярніших творів світової військової думки. 
Він був настільною книгою фельдмаршала Маннергейма і генерала Макарту-
ра, Мао Цзедуна і в’єтнамських партизанських командирів. Його вивчають не 
лише військові та розвідники, а й бізнесмени, менеджери, юристи і спортмени, 
бо викладені в ньому принципи стратегії можна застосовувати у різних сферах 
діяльності. Написаний понад дві тисячі років тому, він не втрачає актуальності 
й сьогодні.

Традиція приписує авторство цієї книги сучаснику Конфуція – воєначальни-
ку Сунь У, або Сунь-цзи (544 – 496), який служив Хе Люю, правителю царства 
У, і прославився перемогами над сусідніми царствами Ці та Чу. Найдавнішою 
версією пам’ятки є текст на бамбукових планках, знайдений 1972 р. в похованні 
Іньцюешань (м. Ліньї у провінції Шаньдун), що датується першою половиною ІІ 
ст. до н.е. Його текст близький до класичної версії, відредагованої полководцем 
Цао Цао у ІІІ ст. н.е. В XI ст. “Сунь-цзи бінфа” було включено до складу “Вій-
ськового семикнижжя” (“У цзін ці шу”), канону, укладеного за наказом сунського 
імператора Шень-цзуна, і призначеного для підготовки офіцерських кадрів. Та-
ким чином, статус “Мистецтва війни” був – не лише в Китаї, а й у Кореї, Японії 
та В’єтнамі – певною мірою аналогічним конфуціанським і даоським канонічним 
книгам. До трактату Сунь-цзи було написано величезну кількість коментарів, най-
давнішим з яких є коментар Цао Цао (хоча відомо, що були й давніші коментарі, 
що не збереглися). Серед японських коментаторів були видатні філософи-конфу-
ціанці XVII – XVIII ст. – Ямаґа Соко та Оґю Сорай. 

Європейці вперше познайомилися з “Сунь-цзи бінфа” 1772 р. завдяки французь-
кому перекладу Ж. Аміо. Перший частковий переклад англійською з’явився лише у 
1905 р. (Е. Калтроп), а повний переклад Л. Джайлса вийшов іще через п’ять років. 
Російською пам’ятку переклав академік М. Й. Конрад 1949 р. Сьогодні книгу пере-
кладено багатьма мовами, у т. ч. німецькою, іспанською, італійською, нідерланд-
ською, польською, чеською, вірменською тощо. В Україні наукове вивчення цієї 
важливої пам’ятки лише починається. Переклад, який запропоновано нижче чита-
чеві, є важливим кроком на цьому шляху. Переклад виконав безпосередньо з ори-
гіналу Сергій Лесняк, директор компанії RR Commodities (м. Шанхай), який багато 
років досліджує китайську стратегічну думку.  
1 Ми, на відміну від перекладача, дотримуємося звичної транслітерації.  
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Мистецтво війни Cунь-дзи

1. Планування
Сунь-дзи сказав: війна – справа надзвичайної ваги для держави, справа, що 

визначає життя і смерть, її необхідно вивчати, неабияк пильнувавши.
Тому, щоби передбачити наслідок війни, треба брати до уваги п’ять засад-

ничих чинників і порівнювати дві протиборчі сторони за певними критеріями, а 
саме:  Шлях-Дао, підсоння2, терéн, командування й реґулювання. 

Шлях-Дао – це те, що дає людям змогу мислити влад із правителями. Це упо-
вноважує Вас посилати людей на смерть або дозволяти їм жити, і вони прийма-
тимуть це без жодних сумнівів.

Підсоння визначає день і ніч, холод і тепло, час і сезони.
Терéн окреслює височини й долини, далекі й близькі відстані, небезпечні та 

сприятливі місця, широкі та вузькі простори, місцини, складні для оборони й на-
паду й придатні, щоб захищатися й наступати.

Командування добирають за такими чеснотами – мудрістю, чесністю, людя-
ністю, мужністю та дисциплінованістю.

Реґулювання означає організаційну ефективність, системи керування та 
структуру логістики.

Усі командири знаються на цих п’ятьох чинниках, одначе ті, хто опанує їх, 
переможуть, а хто – ні, програють.

Тому, щоби передбачити наслідки війни, мусимо порівняти дві супротивні 
сторони, зважуючи їхні відносні стратегії за допомогою таких запитань:

Котрий із імператорів має Шлях-Дао? 
У котрого з генералів – більше здібностей?
Котра зі сторін переважає підсонням і терéном?
У котрому війську жорсткіше дотримуються дисципліни?
Котру армію споряджено ліпше?
Чиї старшини й вояки ретельніше навчені?
Котра сторона суворіша й справедливіша щодо винагороди й кари?
На основі цих порівнянь я знатиму, хто переможе, а хто програє.
Генерал, який дослухається моїх порад, посилаючи військо в бій, здобуде зви-

тягу й такий воєвода хай залишається командувати. Якщо ж він знехтує моєю 
порадою й відправить армію, то зазнає повної поразки, і його потрібно звільнити.

Почувши, чого можна дістати, коли йти за моїми порадами, досягай страте-
гічної переваги згідно з ними – так підготуєшся до зовнішніх обставин. Викорис-
товувати сприятливі умови для здобуття найбільших сили і впливу, виходячи зі 
становища – я називаю стратегічною перевагою.

Війна – це мистецтво брехні. Тому, коли ти вправний, придурюйся, що не-
вмілий. 

Якщо – діяльний, клей із себе млявого. Коли ти близько, вдавай, що далеко, 
коли – далеко, вдавай, що близько. Якщо ворог жадібний – спокуси його об’єктом 
жадання. А якщо – хаотичний, захопи його. У разі ефективности ворога – будь 
обачним. Коли ж супротивник могутній – уникай його. Якщо його легко розгні-
вити – вдавайся до провокування. Коли бачиш низьке самооцінювання напасни-
ка, роздмухай його зухвалість. Якщо ворог відпочив – виснаж його. А якщо він 
у гармонії, посій ворожнечу в його лавах. Нападай на супостата там і тоді, де й 
коли він неготовий. З’являйся там, де на тебе не чекають. Це – ключові моменти 
стратегії армії, про які не можна казати наперед.
2 Підсоння – клімат (прим. перекладача).
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Той, хто перед боєм ретельно аналізує його сценарії в штабі, має більше шан-
сів перемогти. А хто – неуспішний у попередніх штабних розрахунках, програє 
січу ще до початку. Сторона з більшою кількістю переможних сценаріїв виграє. 
Сторона, що має їх менше, програє. Той, хто не планує, прирікає себе на очевид-
ну поразку. Коли я дивлюся на процес планування баталії, звитяжний чи ганеб-
ний наслідок для мене очевидний.

2. Провадження бою
Сунь-дзи сказав: зазвичай, на воєнну кампанію потрібно 1000 швидкісних 

чотирикінних колісниць, 1000 важких повозів і спорядження для 100 000 душ 
панцерників. Провізію для війська треба транспортувати на тисячу лі3, а ще на-
лежить порахувати витрати вдома і за польових умов, зокрема на закордонних 
посланців, а також видатки на такі матеріали, як клей і лак, та ремонт колісниць 
і зброї. Тільки коли маєш на руках 1000 шматків срібла щодня, можеш мобілі-
зувати військо. 

Тому, розпочинаючи герць, шукай швидкої перемоги. Якщо бій затягується – 
зброя притупиться, військо деморалізується. Розпочинаючи облогу укріпленого 
муром міста, виснажиш свої сили. Коли твоїх вояків довго тримати на полі, люд-
ських резервів буде обмаль. А що ти притупив свою зброю, деморалізував своє 
військо, виморився та знесилив усі наявні ресурси, то сусідні правителі скорис-
таються з твоїх напастей для удару. Навіть за наявності наймудрішого дорадника 
не зможеш уникнути виниклих наслідків. 

Тож на війні, я чув, інколи навіть безглуздий поквап приводить до швидкої 
перемоги, але я ще ніколи не бачив ознак майстерности й переможности в довгій 
кампанії. Тому не було ще країни, яка би скористала з тривалої війни. А отже, 
якщо ти не цілком усвідомлюєш шкоди від використання армії, то не осягнеш, як 
повернути її собі на користь.

Той, хто зна, як використовувати військо, не мобілізовує солдатів більше ніж 
раз і не завозить харчів кілька разів. Він бере своє військове знаряддя зі своєї 
країни й реквізує провізію у ворогів. Тоді провіянту воякам вистачатиме.

Постачання армії на далеку відстань виснажує державу та збіднює людей. У 
місці, близькому до отаборення вояків, ціни на товари зростають. Де крам до-
рогий, там простий люд зубожіє, і щойно ти виснажиш його статки, змушений 
будеш збільшити місцеві збори для армійських потреб. 

Якщо сили війська вичерпано й багатство держави закінчилося, сім’ї в краї-
ні також залишаться нужденними. Унаслідок війни прибутки простих громадян 
знизяться на 70 відсотків; державна скарбниця зазнає втрат від зламаних коліс-
ниць, знесилених коней, запотребованих і зужитих обладунків і шоломів, стріл і 
луків-самострілів, галябард і щитів, списів, великих заслонів для облоги, надірва-
них тяглових биків і заїжджених важких возів; і це сягне шістдесятьох відсотків 
державних резервів.

Тому найліпший командир робить усе від нього залежне, аби прогодувати 
свою армію з ворожої землі. Одна міра спожитого чужого харчу дорівнює двад-
цятьом своїм; використати одну паку фуражу супротивника – те саме, що двад-
цять своїх.

Щоб убивати ворога, потрібно розбудити почуття гніву в наших людей; аби 
змусити солдатів захоплювати ворожі багатства, треба розподіляти здобич серед 
них. Тому в колісничному протистоянні нагороди того, хто першим захопив 10 

3 Лі – міра довжини, дорівнює бл. 500 м. 
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колісниць і зміни майви4 й корогви недруга на свої. Змішай чужинські колісниці 
зі своїми й відсилай їх назад на бойовище; із захопленими в полон вояками по-
водься добре, щоби потім їх використати. Це означає примножувати власну силу 
в перебігу здобуття перемог.

Отже, найважливіше на війні –  швидка звитяга, а не затяжні кампанії. Тому 
командир, котрий розуміє, як використовувати військо, має владу над людським 
життям і стоїть на варті безпеки в державі.

3. Планування атаки
Сунь-дзи сказав: мистецтво війни полягає в тім, щоби загарбати чужу державу 

неушкодженою; зруйнувати ворожу країну – гірший сценарій. Ліпше – захопити 
протиборчу армію цілою-цілісінькою, гірше – знищити військо ворога. Ліпше 
полонити супротивну дивізію, ніж сплюндрувати її. Годилося би захопити воро-
жий курінь, а не громити його на друзки. Слід заволодіти ворожим загоном у по-
вній цілості. Розтрощити загін – найпоганша справа. А от узяти ворожу обслугу 
незайманою під себе – он правдива річ. І, відповідно, вбивати ту обслугу – непра-
вильно. Тому той, хто здобув сто перемог у ста поєдинках –  не герой; геройство 
– підкорити антагоністське військо без боротьби взагалі. 

І тому неперевершена воєнна стратегія — зруйнувати плани й стратегії супро-
тивника, дещо слабша – атакувати ворожі спілки та сув’язі; ще гірша – нападати 
на армію ворога; і найгірша – кидатися на укріплені мурами міста.

Удавайся до штурму міст-укріплень, тільки коли нема вибору. Якщо збу-
дувати щити для облоги, так звані мантелети5, й панцеровані вози та зібрати 
все військове спорядження і зброю –  піде три місяці, а насипати земляні вали 
– додай ще три. Відтак командувач війська не зможе контролювати своїх емо-
цій, він пошле вояків як мурах на ворожі мури й утратить третину душ свого 
вояцтва, і не здужає захопити міста. Це – різновид лиха, що трапляється при 
веденні облоги.

З огляду на те досвідчений воєвода підкорює протиборче військо без бою, 
бере муровані міські фортеці, не атакуючи, й завойовує ворожу державу без за-
тяжної війни. А отже, його перемога беззаперечна у світі. І тому його армія – 
невиснажна, а його звитяги – абсолютні. У цьому полягає мистецтво нападу за 
допомогою стратегії.

Отож принципи використання військ полягають ось у чому: якщо твоїх сил 
удесятеро більше за ворожі, оточи їх; коли твоя міць уп’ятеро переважає супро-
тивну, нападай. Маєш подвійну перевагу – вдайся до поділу протиборчого вій-
ська; коли в тебе й ворога моці однаково, бийся з ним; якщо твоїх бійців менше 
– уникай його. Коли тобі бракує сил, щоби зрівнятися з антагоністом – утікай. 
Тому, якщо слабка армія – вперта, її захопить більше військо.

Воєвода – це опертя держави. Коли це опертя мислить про все, держава нео-
дмінно буде сильною; коли ж воєвода немислéнний, тоді держава неминуче сла-
буватиме.

Є три способи, якими правитель може завдати шкоди своїй армії: наказати 
йти вперед, не усвідомлюючи, що йти вперед вона не може, або наказати відсту-
пати, не бувши свідомим того, що військо не в стані для відступу. Це називають 
– сплутати армію.
4 Майва – прапор (прим. перекладача).
5 Мантелет – щит великих розмірів на колесах для облоги фортець, перед якими його й 
виготовляли з дерева; за ним ховалися бійці з луками та зброєю ближнього бою (прим. 
перекладача).
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Якщо імператор втручається в керування бійцями, не знавшись на принципах 
командування, це збентежує старшину й вояків.

Якщо імператор, не вивчивши воєнної стратегії, береться до військових при-
значень – солдати зневіряються.

Щойно армія стає збентеженою й імператор утрачає довіру своїх людей, чекай 
агресії від сусідніх правителів. Це означає, як той казав, посіяти безлад у власних 
лавах і загубити вікторію.

Тому маємо п’ять чинників, аби передбачити, хто здобуде перемогу. Це:
генерал, який знає, коли битися й коли – ні;
генерал, що відає більше всіляких способів використовувати військо;
армія, в якій старшини й підлеглі об’єднані єдиною метою;
армія, що виставляє цілковито підготованих вояків проти непідготованих;
військо, генерал якого кваліфікований, а імператор – не втручається.
Отже, ці п’ять чинників становлять шлях передбачати звитягу.
Тому сказано:
той, хто знає ворога й себе, ніколи не програє війни;
той, хто не знаний із ворогом, але зна себе, коли виграє, а коли програє; 
той, хто не відає ні себе, ні ворога, програє кожну баталію.

4. Стратегічні позиції
Сунь-дзи сказав, що за давніх часів досвідчений у січі передусім робив себе 

непереможним і після того очікував нагоди, коли можна перемогти протиборця. 
Непереможність залежить від тебе, вразливість ворога – від нього. Тому особа, 
що має бойовий досвід, здатна зробити себе нездолáнною, але не може ґаранто-
вано змусити ворога бути подоланим. 

Отож і сказано: можна передбачити перемогу, але передбачення її не ґарантує. 
У становищі, коли не можеш виграти – захищайся, якщо хочеш виграти – мусиш 
нападати. Якщо не маєш досить солдатів – боронися, а як маєш – атакуй. Той, хто 
вправний у захисті, ховає себе наче глибоко під землею, а хто - меткий у нападі, 
немов уражає з високости. Тому він здатен і себе відстояти й тотальну перемогу 
здобути. Передбачити її, керуючись розумінням пересічних людей, – це не най-
вища досконалість. Вікторія, що її підвладно зрозуміти пересічним людям, не 
є досконалою. Здатність підіймати осінній пух не може бути ознакою великої 
сили; спроможність бачити сонце й місяць не засвідчує проникливости зору; на-
вички чути грім не означають наявности доброго слуху.

В давнину казали, що людина, майстерна в герці, долає того, кого легко здола-
ти. Тому тріумфи здалої змагатися людини не мають слави відважних і мудрих. 
Її перемоги в протистояннях бездоганні. Бездоганність означає, що успішний бо-
єць діє там, де звитяга певна, й завойовує ворога, що вже програв.

Через те майстер бою обирає позицію, де поразка неможлива, й не змарновує 
свого шансу взяти гору над супостатом. А отже успішна армія вступає в бій тіль-
ки після того, як забезпечить собі умови для тріумфу, а подужане військо шукає 
перемоги лише по тому, як вступило в сутичку.

Знавець воєнного мистецтва розбудовує Шлях-Дао й ретельно пильнує військо-
вих реґулювань – отим бо і здатен вирішувати, де буде виграш, а де – поразка.

Умови мистецтва війни такі: перша – розрахунки; друга – обсяг ресурсів; тре-
тя – кількість солдатів; четверта – баланс сил; і п’ята – можливість перемогти. 
Розрахунки висновують із терену, обсяг ресурсів – із розрахунків, кількість сол-
датів – із обсягу ресурсів, баланс сил – із кількости солдатів, і можливість пере-
могти ґрунтується на балансові сил.



113

Тому нездолáнну армію можна порівняти з протиставленням ста мір ваги та од-
нієї, а подолане військо – це як кільком мірам ваги переважити сто. Ознакою вдалого 
є позиціонування, коли тріумфальне військо, направляючи своїх бійців на баталію, 
може уподібнитися до гірського потоку, що розірвав греблю й падає з великої висоти.

5. Сила
Сунь-дзи сказав: принцип керування великою армією – той самий, що й – 

кількома вояками. Наказувати великій армії – те саме, що й – кільком воякам, це 
– питання організації комунікацій. Що допомагає солдатам із різних частин вій-
ська могти протистояти ворогові, то це – прямі й непрямі стратегії. Армія атакує 
супротивника подібно до каменюки, що трощить яйце; в цьому полягає принцип 
використання сильного для нападу на слабке. 

Зазвичай, під час бою використовують прямі методи, а до непрямих – удають-
ся, аби перемогти. Тому стратегії генерала, досвідченого в уживанні непрямих 
метод – безмежні, як небо й земля, й такі ж невичерпні, як річки та потоки. Взо-
руючись на сонце й місяць, він сідає, аби знову зійти, немовби чотири пори року, 
він минає свій час, аби знову повернутися.

Є не більше ніж п’ятеро головних нот, але їхніх змін і трансформацій неможливо 
переслухати; маємо не більше як п’ятеро основних кольорів, але відтінків, поро-
джених їхніми змінами й трансформаціями, годі сприйняти зором; основних смаків 
– не більше ніж п’ятірко, проте утворені завдяки їхнім змінам і трансформаціям 
присмаки переважають кількість тих, що їх можливо відчути на смак. У будь-якому 
протистоянні в арсеналі маємо не більше ніж прямі й непрямі стратегії, але їхні змі-
ни й трансформації – безмежні. Непряме та пряме підтримують і підсилюють одне 
одного так само, як коло без початку й кінця. І кому до снаги їх вичерпати?

Швидкість стрімкої води може рухати кругляками6 – це й називають силою. 
Хижа птаха падає на здобич і шматує її згідно з точним розрахунком часу та 
відстані. Тільки ж-бо бувалий у бойових бувальцях здатен володіти жахливою 
силою й точним визначанням часу та місця. Його сила скидається на натягну-
тий лук-самостріл, а розрахунок терміну й відстані – на відпускання язичка того 
лука-самостріла. Навіть серед метушні й гуркоту бойовища його не заскочить 
сум’яття. І навіть у хаосі баталії він тримає лаву, і його перемогти – зась.

Удавай, що ти в безладі, коли добре організований; клей із себе боягуза, бувши 
сміливим, показуй, буцімто слабкий, тоді як тебе сповнюють сили. Відмінність 
між хаосом і ладом полягає в організації та структурі; різниця між сміливістю й 
боягузтвом випливає з перебігу січі, а між слабкістю та силою – з використання 
потужности армії. З огляду на це досвідчений у воєнних діях маніпулює ворожи-
ми рухами, створює умовини, що змусять ворога їм підкоритися. Він спокушає 
супротивника принадами й очевидно, що той скористається цим. У такий спосіб 
він змушує недруга рухатися й очікує його сповнений своїх сил.

Обстріляний військовик шукає перемоги зі становища й обставин, не вимагає 
занадто багато від своїх людей. Отож бо – й спроможний вибрати правильних і 
довірити їм розвинути перевагу зі стратегічної позиції. Той, хто знає, як посилю-
вати стратегічні козирі, посилає своїх людей на бойовище подібно до покотючих 
колод і кругляків. Колодам і круглякам природно бути непорушними на позем-
ній7 площині, але на похилій вони – на кшталт покотилів8; квадратне має здат-
6 Кругляк – камінь круглястий (прим. перекладача).
7 Поземний - горизонтальний (прим. перекладача). 
8 Покотило – кружало, коло, обід, горщик тощо; одно слово, те, що котиться (прим. 
перекладача).
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ність зупинятися, а кругле – скочуватися. Отим бо й сила командира, що набив 
руку, залучавши людей до баталії, скидається на натиск від падіння кругляків, 
що котяться донизу з великої висоти. 

6. Слабкі і сильні сторони
Сунь-дзи сказав: загалом ті, хто першим стане на полі бою, щоби чекати на во-

рога – відпочинуть; ті, хто прийде з поспіхом пізніше – втомляться. Тому знавець 
битви контролює рухи ворога, а сам, тим часом, – неконтрольований із ворожого 
боку. Він може змусити супротивника прийти на приготоване місце, звабивши 
його вигодою, згідно зі своїм задумом, і може завадити приходові недруга, ство-
ривши йому перешкоди. Тому, коли ворог відпочив – утомлюй його, коли він 
наїджений – виснаж його голодом, а коли добре влаштований і врівноважений – 
змусь його рухатися. Нападай на супостата там, де він поквапиться врятуватись. 
Рухайся туди, де тебе найменше очікують.

Військо пройде тисячі лі без утоми тільки тому, що долатиме терен, не за-
люднений ворогом. Коли нападаємо – ми ґарантовано переможемо, позаяк на-
ступаємо на місце, що його ворог не обороняє. Коли ж боронимося, то не можемо 
бути переможеними, оскільки захищаємо місце, на яке складно напасти. Тому 
супротивник не знає, як щититися від досвідченого в нападі, й не відає, де і як 
нападати на навченого оборони.

Такий складний і глибокий,
Що не залишає жодного сліду,
Такий загадковий і чудовий,
Що й не почуєш нічого про нього,
Тому він може вирішувати долю ворога.
У просуванні йому годі зазнати опору, бо він прориває слабкі місця проти-

борчих лав; під час відступу його не спіймаєш, адже такий прудкий, що пере-
слідувати його – зась. 

Отож, якщо ми хочемо нападати на недруга, він не має вибору, крім як зва-
житися на бій, навіть бувши під захистом високих мурованих огорож і глибоких 
ровів; тому що ми вдаряємо на місце, яке він має рятувати. Коли ж ми не воліємо 
битися, недруг не зможе розпочати атаки проти нас, навіть якщо боронимо не 
більше, ніж намальовану лінію, позаяк змусимо змінити напрями його нападу. 

За умови, що нам удасться спонукати ворога показати його позицію, тоді як 
свою від нього приховуємо, ми матимемо повноту нашої сили, а супротивник 
буде поділений. Якщо мою армію зосереджено в одно, а ворожу – фраґментовано 
на десять частин, я нападу десятьма своїми частинами разом проти його однієї. 
Тоді в нас багато солдатів, а в протиборця - всього кілька, ми зможемо з більшою 
кількістю напасти на меншу. Коли неприятель не знає, де я хочу вдарити, він за-
хищатиме багато місць, і що більше їх обороняє, то розпорошеніші його сили і 
слабший він у будь-якому місці, куди я нападу.

Тож-то, коли супротивник укріплюється на фронті, його тил слабшає; а, зміц-
нюючи свій тил, він знесилює фронт; якщо ворог створює кулак на лівому флан-
зі, то правий – знемагає, коли ж праве крило міцнішає – ліве на моці втрачає. 
Намагаючись захиститися всюди, недруг по всіх усюдах охляне.

Слабкість у кількості вояків означає – ти здійснюєш приготування проти во-
рога; кількісна сила  засвідчує, що – змушуєш ворога готуватися проти тебе.

Через те, коли знаєш місце й час бою навіть після походу на тисячу лі, ти –готовий 
змагатися. Якщо ж місця та часу воєнних дій не відаєш, тоді сили твого лівого фланґу 
не можуть урятувати сил правого, а сили правого крила не зарадять силам лівого, бій-
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ці твого фронту не здатні на порятунок твого тилу, а – відповідно – солдатам запілля9 

(*) годі буде захистити твій перед. Становище навіть погіршується, коли зважати на 
те, що найдальші сили – на відстані 10000, а найближчі – кількох лі. За моєю оцінкою, 
навіть якщо в армії країни Юе10 дуже багато вояків, то це аж ніяк не обов’язково озна-
чає, що це допоможе їм вигравати. Тому я кажу: ми можемо творити перемоги! 

Хоча ворог і численний, ми спроможні знайти шляхи, аби завадити йому на нас 
нападати. Отим-то мусимо аналізувати стратегії ворога, щоби відати його шанси на 
успіх чи поразку, провокувати його, викривати його позиції, щоби знати вразливість 
його становища, випробовувати ворога силою в протиборстві, щоби бути поінфор-
мованим про сильні та слабкі сторони його позицій. Із огляду на те найвищий стан-
дарт використання військ полягає у відсутності позиції. Навіть найглибше інфіль-
тровані шпигуни не можуть виявити твоїх позицій і найбільший мудрець не годен 
знайти шляхів проти нашого війська. Отож перемоги, що її здобуто завдяки при-
стосуванню до обставин супротивника, військо ніколи не осягне; всім відомо, що 
я зробив, аби перемогти, але ніхто не зна, які методи та стратегії я використовував.

Тому виграшних стратегій ніколи не повторюють, їх пристосовують згідно з 
нескінченними змінними становищами. Принципи використання військ подібні 
до води; це їй властиво уникати висоти й текти донизу. Звитяжні війська ухиля-
ються від сили й нападають на слабкість. Як вода скеровує свою течію відповід-
но до особливостей суходолу, так і армія плекає свою вікторію згідно з власти-
востями ворога.

 Тож-то військо ніколи не має стабільної позиції та форми. А особу, що пере-
магає, вивчивши прикмети недруга, вважають божественною. Тому нема ґаран-
тованого тріумфу серед п’ятьох елементів природи. Жодна з чотирьох пір року 
не є постійною, день – короткий і довгий, і місяць буває повнею та молодиком.

7. Воєнні змагання
Як сказав Сунь-дзи, мистецтво використання армії полягає ось у чому: гене-

рал дістає наказа від правителя, тоді мобілізує військо для війни і стає табором 
проти ворога. Нема складнішого за воєнні змагання. І складність цих змагань та 
маневрів така: потрібно перетворити непряме на пряме й несприятливі обставини 
– на сприятливі.

Так ми робимо шлях нашого протиборця непрямим, заманюючи його малень-
кими принадами. У такий спосіб хоч і вийдемо пізніше, та прийдемо раніше за 
ворога. Це метода того, хто знає, як використовувати прямі й непрямі стратегії. 
Тому воєнні змагання можуть мати переваги й ризики. І коли намагаєшся повніс-
тю обладнати військо, аби дістати максимальну перевагу, то можеш не встигнути 
перехопити цієї переваги. Якщо ж пошлеш армію, залишивши все спорядження 
в таборі, то ризикуєш утратити весь табір.

Армія може скласти свої важкі обладунки, щоб удень і вночі, не зупиняючись, 
долати шлях із примноженими силами. Коли військо подорожує на відстань ста 
лі, аби мати перевагу, воно може втратити трьох генералів. Сильні вояки при-
йдуть першими, а слабкі пастимуть задніх, і тільки одна десята війська зможе 
прибути на місце призначення. 

Якщо армія – задля переваги – пересувається на відстань п’ятдесяти лі, гене-
рал, що йде першим, наразиться на труднощі й поразку. Позаяк тільки половина 
солдатів зможе дістатися місця призначення.
9 Запілля – тил (прим. перекладача).
10 Юе – царство на Півдні Китаю (на території сучасних провінцій Чжецзян і Цзянсу), що 
існувало у І тис. до н.е. Завойоване царством Чу у 334 р. до н.е.
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Коли військо прагне переваги, а тому долає відстань тридцять лі, тоді дійде 
тільки дві третини вояків.

Звідси випливає, що армія без спорядження пропаде, без достатніх запасів 
зерна і їжі – вимре, без резервів – теж не виживе.

Отож, якщо ти не відаєш задумів сусідніх князів, не приставай до спілки з 
ними. Не знавши їхніх гір і лісів, небезпечних гірських проходів та згубних 
трясовин і заплав, не зможеш рухати вíйська. Той, хто не використовує місце-
вих провідників, не скористається з переваг місцевости. Армія, що вводить в 
оману, переможе. Якщо бачиш потенційну вигоду – тоді дій, удавайся позмінно 
до роз’єднування та концентрування. У русі ти повинен бути швидким як ві-
тер, а в повільному марші – спокійним і таємним як ліс; коли нападаєш, мусиш 
бути нищівним, як вогонь; якщо отаборився, будь незворушним, як гора; не-
збагненности позич у темряви, а разючости - у блискавки і грому. Поділи лю-
дей на малі гурти перш ніж нападати на села, захопивши землі, розділи військо 
й утримуй позиції. Зважуй «за» і «проти» перед тим як рухатися. Той, хто пер-
шим осягне використання непрямих і прямих стратегій, – виграє. Це – принцип 
воєнного змагання.

Згідно з книгою “Керування військом”, коли неможливо почути наказів голо-
сом, використовують ґонґи й барабани. А що тяжко побачити одне одного, то 
зужиткують сигнальні прапори як засіб комунікації. Тож мета вдавання до ґон-
ґів, барабанів та сигнальних прапорів – об’єднати вуха та очі. Коли все вояцтво 
об’єднано в одно ціле, сміливці не атакуватимуть самі й боягузам самим невільно 
буде втікати. Це – мистецтво керувати великими арміями. 

У нічних боях використовуй більше смолоскипів і бубнил11. У січах засвітла 
– хай переважають сигнальні майви. Ці засоби комунікації слугують для впливу 
на органи чуттів солдатів.

Такі дії спричинюють знищення духу у ворожих лавах і втрату впевненості 
в їхнього генерала. На початку протистояння дух армії високий, усередині бою 
він млявішає, а наприкінці той дух – виснажений. Із огляду на це генерал, що ро-
зуміється на воєнних діях, уникає супротивника з високим духом і вдаряє, коли 
духом протиборча армія занепадає. Це – шлях контролювати дух. Хаосові про-
тиставляй лад. На заваді неспокоєві й галасові вистав спокій. Це – шлях керува-
ти психологією людей. Використовуй близькість свого війська до місця бою на 
противагу ворожому, що прийшло здалека. Залучай людей, що добре відпочили, 
проти знеможеного недруга. Задіюй нагодованих бійців проти зголоднілих не-
приятелевих солдатів. Це – шлях контролювати фізичну силу. Ніколи не нападай 
на армію в наступовому русі, яка добре впорядковує прапори. Ніколи не налітай 
на військо з доладними формаціями. Це – гнучкий шлях керувати змінами. Отож 
мистецтво використовувати армію – таке: не чини нападу на ворога, що перебу-
ває на височині, не бий на військо, позаду якого гори; не продовжуй наскакувати 
на армію, що вдає, ніби відходить. Не вдаряй на добре мотивованих і сильних 
ворожих вояків. Не хапай наживки, що її тобі пропонує супостат; не перехоплюй 
ворога, що повертається додому. Оточивши супротивника, завжди залишай йому 
змогу до відхідного шляху. Не тисни на протиборця, що перебуває в безвиході. 
Це – шлях використовувати армію.

8. Мінливості й пристосування
Сунь-дзи мовив: мистецтво використовувати військо полягає в тім, що ге-

нерал дістає наказа від правителя, а відтак мобілізує те військо для війни. Але 
11 Бубнило - барабан (прим. перекладача).
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не стає табором на ненадійному й зруйнованому терені. На місці, де сходяться 
кордони різних держав, намагайся утворювати дружні спілки. Рухайся якомога 
далі від пустельної місцевости, в місці, де тебе оточили – використовуй страте-
гії. В місцевості смерти, в безвиході – бийся! Є такі дороги, котрими не треба 
пересуватись, є такі ворожі армії, на які не потрібно нападати, є такі міста, що 
їх не варто брати, є такі місця, за які не слід змагатися, є такі накази, котрих не 
належить виконувати. Тому генерал, що опанував принципи змін і мінливостей 
становищ, знає, як використовувати підлеглих. Генерал, не тямущий упильну-
вати зиску з цих змін і мінливостей, навіть якщо він добре знається на місце-
вості, - не втне cкористати з її переваг. Генерал, котрий командує солдатами, 
але не знає мистецтва змін, не подужає вповні використати людей, навіть якщо 
знає п’ять стратегічних розрахунків12. Отим бо мудра людина завжди зважує 
всі переваги й перешкоди одночасно. Мотаючи на вус, які переваги в неспри-
ятливому становищі, ти зможеш виконати свою місію. Оцінюючи перешкоди 
за сприятливих умов, ти наснажуєшся запобігти лихові. Тож якщо хочеш під-
корити ворога, маєш учинити йому шкоду. Ти повинен залякати своїх сусідів, 
аби змусити служити тобі. Ти можеш спонукати їх рухатися згідно з твоїми 
розрахунками, якщо заманиш їх принадами й спокусами. Мистецтво викорис-
товувати військо таке: не сподівайся, що ворог не прийде, а покладайся на свою 
готовність чекаючи на зустріч із ним. Не годиться сподіватися, що недруг не 
нападе, належить зробити себе непереможним. Ще п’ять небезпек чигає на ге-
нерала: якщо він битиметься необачно й нерозсудливо, то неодмінно загине. 
А – боятиметься смерти, буде полоненим. Коли він лютий і запальний, його 
легко спровокувати. А як пихатий і зарозумілий – нескладно образити. Генера-
ла, що занадто любить людей, вільно стривожити й занепокоїти. Кожна з цих 
п’ятьох речей – генералова хиба, шкода, завдана військові. До руйнування армії 
та вбивства генералів зумовлюють ці п’ять небезпек. На них конче потрібно 
якнайуважніше та найретельніше зважати.

9. Просування армії
Загалом правила мобілізації війська, як сказав Сунь-дзи, такі: розміщуючи 

армію, оцінюй ворога; переходячи гори, тримайся долини; розташовуй військо 
на добре освітленій сонцем височіні. Не бери окупованої супротивником висоти 
штурмом – це принципи використовувати вояків у горах. Перш ніж переправ-
лятися через річку, армію треба розмістити трохи віддалік від води; коли через 
річку переправляється ворог, не нападай на нього в воді – дозволь половині армії 
вийти на берег і тоді чини напад, і це буде твоєю перевагою! Хочеш уступати 
в бій із ворогом – не роби цього біля води. Розташовуй свою військову силу на 
узвишші на осонні і не став її нижче від ворожої за течією. Це – шлях використо-
вувати військо біля води.

Проходиш крізь болота й трясовини – роби це швидко й не блукаючи; якщо 
зіткнешся з ворогом у болотах і трясовинах, ти повинен стати біля очеретів спи-
ною до лісу – це правила для ведення бою за таких умов. На рівнині розміщуй 
армію на пласкому ґрунті, щоб полегшити пересування, але переважна частина 
вояцтва має бути під узвишшям. Попереду – низини, а позаду – височінь. Це 
– правила використовувати військо на рівнині. Опираючись на ці чотири спо-

12 Ідеться про попереднє речення: “Є такі дороги, котрими не треба пересуватись, є такі во-
рожі армії, на які не потрібно нападати, є такі міста, що їх не варто брати, є такі місця, за які 
не слід змагатися, є такі накази, котрих не належить виконувати” (прим. перекладача). 
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соби розташовувати армію, Жовтий Імператор знищив чотирьох імператорів13. 
Загалом військовики віддають перевагу узвишшям над низинами; соняшним і 
яскравим місцям над темними й затіненими. А отаборюються в місцях, багатих 
на провіянт і з достатніми запасами води. Тому мовлено, що військо, яке не під-
дається хворобам, обов’язково виграє. У гористій місцевості його треба ставити 
проти сонця, щоби з правого боку й позаду була височина. У цей спосіб армія 
може використати переваги землі. Якщо зверху за водою дощило й потоки – ве-
ликі, то для переправляння через річку доведеться зачекати, поки вода спаде. 
Загалом у ріжних місцевостях існують: природні прірви, природні криниці, при-
родні в’язниці, місця з будяками й колючками, природні пастки та межигір’я. Ти 
зобов’язаний негайно покинути ці закутні і близько до них не підходити.

Нам належить бути далеко від цих місць, а ворога – змушувати до них набли-
жатися. Ми маємо стояти обличчям, а протиборець – під нашим тиском – спиною 
до них. На армію на її шляху чатують усілякі небезпеки, як-от заплави, ділянки, 
порослі очеретом, залісені гори та хащі – проходячи через них, вам конче по-
трібно їх оглядати, реґулярно і з неабиякою пильністю. Адже саме там можуть 
чаїтися супротивні шпигуни.

Якщо ворог наблизився, але не вдається ні до яких дій, то він покладається 
на знання про ці загрозливі нетрі; коли недруг далеко, то він провокує мене до 
герцю – хоче, аби я просунувся вперед. 

Те, що супостат став своїм табором на плоскому ґрунті, означає – він воло-
діє тут перевагами. 

Гілля й листя в лісі рухаються – ознака того, що ворог підходить.
 Багато перепон у траві – неприятель намагається нас сплутати.
Пташки раптом злітають – є засідка.
Звірі налякано розбігаються – очікуй на раптову атаку.
Пилюка зненацька здійнялася вгору – їдуть колісниці.
Кушпела14 стелеться низько й широко – тоді йде піхота.
Курява підіймається в ріжних місцях – супротивник збирає хмиз.
Пилюга то зноситься, то опускається і там і там – ворог отаборюється.
Якщо ворожі слова – покірні та смиренні, а військові приготування посилю-

вано, він лаштується напасти.
Коли супостат послуговується зухвалими та грубими словами й удає, що на-

падатиме, тоді він ладнається відступити.
Бачите легкі колісниці, що вишиковуються в русі на фланґах війська, вважай-

те – неприятель формує бойовий порядок.
Якщо ворог просить перемир’я, ще не зазнавши поразки в бою, очікуйте на 

те, що він задумав щось.
Завважуєте в протиборчому стані пожвавлений рух і шикування солдатів у 

бойові формовання – ворог ладен до вирішального поєдинку.
А коли здається, що – то наступає, то відступає, знайте – він намагається 

заманити вас.
Похилившись, недруг спирається на свою зброю – він голодує.
Те, що ворог бачить потенційну перевагу, але не виступає – запорука його 

виснажености.
13 Жовтий Імператор (Хуанді) – міфічний культурний герой і першопредок китайців, за 
традицією, жив у ІІІ тис. до н.е. У давньокитайській космології вважався володарем цен-
тру. Чотири імператори – володарі чотирьох сторін світу – згідно зі стародавнім міфом, 
збунтувалися проти Жовтого імператора, але були ним підкорені.
14 Кушпела – клуби пилу.
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Птахи купчаться навколо чужого табору – означає, що табір уже покинули.
А як недружні солдати голосно кричать уночі – їх охопив страх.
Якщо армію опанував хаос – то генерал утратив авторитет.
Коли прапори й бунчуки переміщаються то сюди, то туди – у війську панує 

безлад. 
Старшина легко впадає в лють і не контролює свого гніву – армія знесилена.
Неприятель убиває коні для їжі – ознака того, що в його таборі нема прові-

янту.
Якщо кухняного начиння в таборі не виставлено й вояки до нього не поверта-

ються – табір у безнадійному становищі.
Коли генерал розмовляє зі своїми підлеглими приглушено й сумирно – він утра-

тив їхню підтримку. 
А як надміру роздає нагороди, генерал не зна, що робити. 
Генералове ж удавання до багатьох покарань засвідчує – то він перебуває у 

стані збентеження.
Спочатку генерал лютує щодо своїх підлеглих, а потім їх боїться – про тако-

го воєводу можна сказати: він – нерозумний і нездатний. 
Приходити з подарунками й повагою – типово для ворога, що прагне перемир’я.
І навпаки – супротивне військо прибуває, переповнене люті та дикости й не 

розпочинає двобою тривалий час і не відходить із поля битви – тож конче необ-
хідно начуватися й бути дуже пильним.

Кількість вояків не є вирішальною перевагою, тому не варто нападати на-
вально, покладаючись тільки на чисельність.

Концентруй свої сили ефективно, тверезо оцінюй, хто тобі протистоїть, і 
тоді матимеш підтримку своїх бійців.

Того, кому бракує стратегічного бачення, і хто недооцінює ворога, він 
обов’язково схопить.

Супостат доконечне полонить того, хто не доріс до опанування засад стра-
тегії, і хто спогорда позирає на супротивника.

Якщо вояків покарано до того, як у них з’явилася відданість генералові, вони 
захочуть слухатись, і їх складно буде використати.

У разі ж, що вони вже віддані, але кари щодо них ще не застосовували, ти 
так само не зможеш їх використовувати.

Тому командуй військом за допомогою гуманности й об’єднуй його завдяки 
військовій дисципліні - це забезпечить тобі незаперечну перемогу.

Коли накази реґулярно виконуються і солдатів навчають із поміччю наказів, 
то вони будуть слухняними.

 А як накази виконують нереґулярно і вояків не навчають наказами, то вони 
не слухатимуться.

Якщо накази виконують реґулярно, то це означає, що є довіра між вояками 
та командиром.

10. Форми місцевости
Як мовив Сунь-дзи, форми місцевости бувають такі: відкрита; місцевість, де 

можна занапаститися; невдала для початку бою; вузька; небезпечна, але важлива; 
віддалена.

Місцевість називають відкритою, якщо я можу йти й ворогам вільно зайти в 
неї. На відкритому місці спочатку захоплюй висоту, що освітлена сонцем, аби за-
безпечити легкість у системі постачання, тоді перевага – на твоєму боці.
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Місцевість, що в неї легко ввійти, але з якої тяжко вийти, має ймення такої, де 
можна занапаститися. На ній, якщо ворог не приготувався – нападай і перемагай! 
Якщо супротивник уже налагодився на баталію, то, налетівши на нього, не здо-
будеш звитяги. Тоді складно буде вийти з бою і наслідки будуть невтішними. 

Коли ж я вдарю й не переможу, і якщо ворог нападе й теж не буде успішним 
– це називають місцевістю, невдалою для початку бою. 

У такому місці, навіть коли антагоніст намагається нас туди принадити, не 
треба наскакувати. Ми ж заманюємо ворога й удаємо, що відходимо! 

Дозволь половині протиборчого війська вийти й відтак бий – тоді тобі буде 
це вигідно!

 Якщо місцевість вузька, оточена обабіч горами, тоді спочатку її загарбують і 
закріплюються там; але коли ворог першим захопив це місце і зміцнився, та ба, 
не вдається до нападу, й до того ж у недруга небагато фортець – слід атакувати. 

Небезпечну, але важливу місцевість ми мусимо взяти в лабети першими. Спо-
чатку – височину, освітлену сонцем, і чекати там на супротивника. Якщо ж він 
першим став на осонні, тоді залиш цю позицію й не нападай. 

Коли ж ми і ворог – далеко одне від одного, стратегічна перевага однакова; 
тоді тяжко викликати ворога на бій, і в ньому не буде ніякої переваги. Ці шестеро 
принципів складають основу знань про місцевість. Відати шість принципів – най-
відповідальніше для генерала, цього не можна не знати.

Військо може поневірятися від здавання позиції, несубординації, повної по-
разки, хаосу, неорганізованости, відходу. Всіх названих шістьох бід не спричи-
нює природа, їх зумовлюють помилки генерала. Якщо характеристики армій од-
накові, але одна – нападає на іншу силами, вдесятеро більшими, то наслідком 
стане здавання позиції. Коли вояки сильні, але командир слабкий, то маємо – не-
субординацію. Поєднання ж сили командира та слабкости солдатів призводить 
до повної поразки. Якщо старші командири гнівливі й нехтують наказами, зустрі-
чаючи супостата, не контролюють своєї люті та свавільно кидаються до герцю, 
і генерал не знає своїх можливостей – то починається хаос. Генерал – слабкий і 
не суворий, не веде військо чітко, старшина й вояки - у стані невизначености, а 
бойові формування – в безладі, – це називають неорганізованістю. Генерал, що 
нездатен правильно оцінити ворожої потуги, й використовує мало солдатів, аби 
протистояти великим силам недруга, бувши слабким, нападає на сильного й не 
має добірних вояків на вістрі атаки – ось передумови поразки. Ці шість стано-
вищ ведуть до побиванки. Знати це – найважливіша генералова відповідальність 
і цього не відати йому заборонено. Форми місцевости можуть бути допоміжними 
для війська. Відповідальність генерала полягає в тім, щоби знати супротивника, 
аби в такий спосіб змогти забезпечити перемогу й уміти зважати на характер 
місцевости, її складність і відстань. Той, хто на цьому знається й це використо-
вує – беззаперечно виграє. Ну а хто – ні, неминуче програє. Якщо звитяга в ба-
талії певна й ґарантована, а імператор каже не битися – ти зобов’язаний битися! 
Коли ж у змаганні ти не бачиш вікторії, а імператор наказує воювати –  тоді не 
воюй! Генерал нападає не заради слави, відступає не через страх, єдине, про що 
він дбає – аби захистити людей і бути корисним  імператорові, такий генерал є 
скарбoм для держави. Коли генерал береже солдатів як немовлят, тоді вони по-
простують за ним у найнебезпечніші місця; а коли він поводиться з вояками як 
із улюбленцями, вони підуть із ним на смерть. Якщо ж бійцями надто опікува-
тися, то він не зможе їх використовувати, якщо ж їх надмірно любити, то ними 
годі командувати, а якщо ж солдати в хаосі – навряд чи їх дисциплінуєш. А що 
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вони подібні до зіпсованих дітей, то з ними не повоюєш. Коли ж я знаю, що моє 
військо здатне напасти на ворога вже, але той зараз невразливий, тоді шансів на 
виграш – тільки половина. Якщо ворог уразливий для нашого нападу, але наше 
військо неспроможне зараз нападати, від доброї нагоди перемогти – половина. 
Якщо ж і супротивник нестійкий перед нашим ударом і наші солдати можуть 
атакувати, але ти не знаєш місцевости – не лізь на рожен. Шансів вийти з бою 
героєм – половина! Той, хто знається на війні, нападає без сумніву, його стратегії 
ніколи не виснажуються. Тому знай і ворога і себе – перемогу буде ґарантовано. 
Знай Землю і знай Небо – джерело звитяг буде невичерпним! 

11. Дев’ять видів місцевости для бою
За словами Сунь-дзи, згідно з принципами використання армії місцевості є 

такі: домашні, де думки солдатів розсіяні; на підходах до ворога; місцевості ви-
рішального бойовища; зручні для комунікацій; місця зіткнення стратегічних ін-
тересів держав; важливі – у глибині ворога; складні для пересування; такі, де 
можуть оточити; місцевості смерти. Коли князі самі воюють у своїх землях, то це 
називають домашньою місцевістю. Якщо вони проникають у недружню землю, 
але неглибоко, то це – на підходах до ворога. Місцевість вирішального бойови-
ща – це та, що принесе вигоду її захопникові. Місце, куди легко прийти і мені 
і супротивникові, звуть зручним для комунікацій. Місцину на перетині кількох 
державних кордонів, котра дасть змогу контролювати Світ15 тому, хто її загарбає, 
мають за місце зіткнення стратегічних інтересів держав. Коли армія проникає 
глибоко на чужий терен, залишаючи позаду багато ворожих міст, це – важливе 
місце в глибині у ворога. Гори й ліси, небезпечні гірські переходи, згубні трясо-
вини й заплави, шляхи, тяжкі для ходи, заведено називати місцевостями, склад-
ними для пересування. Місцини, куди можна потрапити лише через вузькі про-
ходи, а вихід із яких – далекий і покручений, і де супостат малими силами може 
успішно налетіти на великі наші потуги, нарікають такими, де можуть оточити. 
А там, де необхідно швидко й рішуче розпочати дії, а якщо загаєшся – помреш – 
розкинулася місцевість смерти. Тому, в домашньому місці не бийся, на підходах 
до ворога не зупиняйся, якщо протиборець захопив вирішальне місце, не нападай 
на нього, в місці, зручному для комунікацій, не припускайся розривів у війську. 
У місці зіткнення стратегічних інтересів мусиш спробувати створити спілки. У 
важливому місці в глибині у ворога грабуй і руйнуй його запаси. Місце, складне 
для пересування, потрібно перейти швидко. У місці, де можуть оточити, вико-
ристовуй стратегії. У місці смерти – воюй! 

Стратеги давнини були вправними у використанні армії. Вони вміли зробити 
так, щоби частини антагоніста, що йдуть попереду, та його частини, що пасуть 
задніх, не могли контактувати між собою, великі й малі загони не мали змоги під-
тримувати одне одного, старшина й прості вояки неспроможні були одне одного 
рятувати. Тоді наказів не виконуватимуть і в протиборчому війську пануватиме 
роз’єднаність. Тому солдати ворога будуть розділені й нездатні сконцентрувати-
ся. І навіть коли знову об’єднаються – то не зможуть добре організуватися. Звід-
си, тільки коли є очевидна перевага, тоді бийся. А очевидної переваги катма – 
стій. Коли вас спитають: якщо незабаром з’явиться велике й добре організоване 
військо супротивника, як із ним поводитись? – відповідь має бути така: спочатку 
візьми силоміць те, що вони цінують найбільше. Швидкість – найважливіша річ 
у використанні армії. Скористайся шансом, коли ворог не готовий. Іди тими шля-
15 В оригіналі – Тянься (Піднебесну), тобто весь відомий китайцям у ті часи світ, або всі 
китайські царства
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хами, на яких тебе не очікують. Нападай там, де неприятель не борониться. Це – 
принципи, як вести війну на чужому терені. Коли заходиш углиб супостатових 
володінь – сконцентруйся, тоді його армія нас не переможе. Захопи врожаї з його 
полів і твоєму військові ставатиме їжі. Давай своїм воїнам досить відпочинку й 
не виснажуй їх без потреби. Підтримуй їхній дух і нагромаджуй їхню силу. Вда-
вайся до таких несподіваних рухів і дій, які будуть несподіваними для ворога. 
Кидай своїх солдатів у місце, де нема виходу, тоді навіть смерть не змусить їх 
відступити. Коли вояки не бояться померти, вони докладуть надзусиль. Коли во-
їни в дуже небезпечному місці – вони втрачають почуття страху. А коли нікуди 
втікати, їхній бойовий дух – твердий. Позаяк ви просякли глибоко на неприязний 
терен, то маєте триматися купи. Якщо нема іншого виходу, воїни безстрашно 
б’ються, а отже, без настанов і повчань матимуться на бачності й без нагадувань 
зроблять якнайліпше. Без примусу вони будуть близькими між собою. Без нака-
зів – довіряться вам і йтимуть за вами. Заборони забобони й ворожбу, відкинь 
пересуди та плітки. І воїни постануть перед обличчям смерти без сумнівів та 
страху. Мої бійці не мають надлишкового багатства не тому, що зневажають 
його. Вони не бояться загинути не через те, що не цінують довгого життя. Того 
дня, коли з’явиться наказ іти на війну, солдати розплачуться так, що сльози по-
течуть по щоках і їхні нагрудники розмокнуть. Але коли воїнів кинуть у безви-
хідне місце, вони будуть відважними, як Чжуань Чжу і Цао Цуй16. Тому вправну 
в герці армію можна прирівняти до змії на ймення Шуайжань17. Змія Шуайжань 
живе в горах Хеншань18. Коли її вдарити по голові, вона б’є хвостом. А коли – по 
хвостові, то – головою. Якщо ж її лупнути посередині – вона гилить і головою і 
хвостом. Мене питають: чи можна зробити армію подібною до змії Шуайжань? Я 
відповідаю: можна. Люди країни Ву19 та країни Юе ненавидять одне одного, але, 
коли переходять через річку посеред бурі, вони допомагають одне одному як лі-
виця – правиці. Тому замало навіть зв’язати коней разом, закопати й забутити 
колеса повозів, аби дати військові лад. Відважність і згуртованість вояків зале-
жать від способу керувати армією. Те, чи правильно й ефективно використовуєш 
сильні та слабкі сили у війську, залежить від розуміння місцевости. Той, хто зна-
ється на провадженні війни, може вести всю армію, неначе одну особу. Він зага-
няє воїнів у становище без вибору. Мистецтво генерала полягає в тому, щоби 
зберігати свої спокій і думки недосяжними для інших. Він має бути суворим і 
вельми організованим, здатним приховувати інформацію від простих бійців і 
старшини, аби вони нічого не знали про його стратегію. Генерал повинен зміню-
вати свої стратегії, аби солдати не пророзуміли в його замисли, переінакшувати 
місце розташування військового табору й ходити манівцями, аби вояки не здо-
гадалися про його наміри. Коли він дає бойове завдання, то це так, ніби підводить 
своїх людей до драбини, змушує їх піднятися високо, а драбину після того заби-
рає, щоби відрізати шляхи відступу. Генерал веде своє військо вглиб у ворожий 
терен, палить човни й розбиває начиння для їжі; він не має сумнівів і шляху на-
зад, як ота стріла, випущена з лука-самостріла. Воєвода передує армії як вівчар 
16 Чжуань Чжу (VI ст. до н.е.) уславився тим, що, за наказом принца Ґуана вбив князя Лао 
під час бенкету мечем, схованим у череві риби. Цао Цуй (або Цао Куй, VII ст. до н.е.) – 
полководець у царстві Лу.
17 Ймовірно, міфічна істота. Згадана лише в цьому тексті.
18 Хеншань (в інших версіях тексту – Чаншань) – одна з п’яти священних гір Китаю, роз-
ташована в провінції Шаньсі.  
19 Ву (У) – царство на Півдні Китаю, у нижній течії р. Янцзи (на території сучасної про-
вінції Чжецзян), що існувало у І тис. до н.е. Завойовано царством Юе у 473 р. до н.е.
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– отарі овець, веде їх у той чи інший бік, і ніхто не знає, куди вони йдуть. Зібрати 
всі бойові загони й поставити їх при небезпеці – це і є генералів обов’язок. Видо-
зміни дев’ятьох типів терену, переваги відступу чи нападу, особливості людської 
психології – все це треба детально знати й вивчати. Принципи, як вести війну на 
чужій землі, такі: коли заходиш углиб володінь ворога, то воїни зосереджені на 
битві, якщо заходиш неглибоко на недружній терен – то вояки несконцентровані. 
Переходячи кордони своєї країни, вояцтво потрапляє в ізольовану й тяжку для 
виживання землю. Коли терен доступний ізусібіч – це називають місцем зіткнен-
ня стратегічних інтересів держав. Коли ж армія далеко проникає на ворожі про-
стори, це звуть пересуванням у важливе місце в глибині у ворога. Якщо військо 
просякає неглибоко, таке місце має назву терену на підходах до супротивника. 
Якщо в тилу армії закрито, а попереду – вузька місцина, це – саме та, де можуть 
оточити. Місце, звідки годі вийти, обізвали місцевістю смерти. У домашній міс-
цевості я об’єднуватиму волю й помисли солдатів. На підходах до недруга я під-
силюватиму зв’язки всередині армії. У місцевості вирішального бойовища я при-
швидшу тилові частини. У місці, зручному для комунікацій, генерали мають 
бути неабияк ретельними й пильними в налагоджуванні оборони. У місці зі-
ткнення статегічних інтересів держав наше військо зміцнюватиме спілки. У важ-
ливому місці в глибині у ворога наші вояки мусять ґарантувати постачання про-
довольства. У місцевості, складній для пересування, нашим конче необхідно не-
впинно рухатися. У місці, де можуть оточити, військові слід закорковувати со-
бою прогалини в обороні ворога. У місцевості смерти належить показати, що ми 
ладні битися до скону. Тож психологічне налаштування воїнів таке, що коли їх 
оточили – вони обороняються. Коли ж їм нема іншого виходу – вони змагаються 
до загину. У надзвичайно складних становищах солдати неухильно йтимуть за 
наказами. Тому, не відавши замислів і стратегій сусідніх князів, не можна напе-
ред уступати в спілки з ними. Не знавши їхніх гір і лісів, небезпечних лісових 
переходів, трясовин і заплав, не подужаєш рухати війська. Той, хто не викорис-
товує місцевих провідників, не скористає з переваг місцини. Якщо навіть однієї з 
дев’ятьох умов місцевости не опанувати, невільно стати найліпшою армією сві-
ту. Коли найліпша армія нападає на велику країну, то унеможливлює здатність 
супротивника зібрати своє військо. Вона вивільняє свій натиск на ворога, і воро-
жій армії об’єднатися в спілки – зась. Тому наше військо не має потреби в спіл-
ках. Воно культивує свою силу й поширює свою ідеологію серед інших країн, 
вивільняє свою потугу на антагоніста. А відтак – може захоплювати ворожі міста 
і знищувати країни. Генерал нагороджує понад заведені норми за незвично склад-
ні завдання, наказує армії так само, як наказують одній людині. Даючи людям 
накази, він не пояснює причин, зваблює їх вигодою, але приховує загрози. Кидай 
своїх у небезпечну місцевість, і вони виживуть. Розмісти їх у місцевості смерти, 
й вони житимуть. Скеруй підлеглих у небезпеку, й вони обернуть поразку на 
перемогу. Справа використовувати армію полягає в тім, аби навдивовижу ґрун-
товно знати ворожі мотиви й зусилля, щоб зуміти зібрати всю снагу воїнів ув 
одному напрямку. Навіть пройшовши 1000 лі, ми спроможні вбити їхнього гене-
рала. Це означає - якщо доладно використовувати армію, то досягнеш успіху. 
Отож, коли ухвалено рішення про час початку війни, закрий усі входи в країну, 
припини видавати візи, поклади край спілкуванню з дипломатами розсвареної з 
вами сторони. Ретельно сплануй воєнні справи у штабі. Якщо ворог дав тобі 
шанс, стрімко його використай. Спочатку напади на найважливіше місце недруга 
й не домовляйся з ним про дату двобою. Слідкуй за закономірнощами змін у про-
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тиборчому стані й винось свої стратегічні рішення суголосно з цим. Отим-бо на 
початках поводься як цнотливиця, і супостат дасть слабину й  розкриється, відтак 
будь моторним як заєць, котрий утікає, й недругові забракне часу боронитися. 

12. Вогняний напад
Сунь-дзи сказав, що є п’ять видів вогняних нападів.
Перший – спалити армію ворога, другий – знищити вогнем запаси їжі, тре-

тій – спопелити ворожі обладнання й вози, четвертий – червоного півня пусти-
ти складам, п’ятий – оповити полум’ям систему постачання супротивника. Щоб 
розпочати вогняний напад, необхідне виконання певних умов: відповідні матері-
али повинні бути завжди наготові. Для початку вогняного нападу є вдалий час і 
спрятливі дні. Час удалий – це коли погода дуже посушлива. Дні сприяють, коли 
місяць проходить через останні зірки Дракона, Вогняного Фенікса й Черепахи. 
На перебування місяця в цих сузір’ях припадають вітряні дні. Удаючись до вог-
няного нападу, мусиш застосовувати п’ять видів атак, зважаючи на обставини. 
Якщо зайнялося зсередини чужого табору, ти повинен напасти ззовні. Коли вже 
палахкотить, але супротивні солдати зберігають спокій, не нападай одразу, по-
чекай. Та коли вогонь по-справжньому лютує, і ти можеш скористатися з нагоди 
– не змарнуй шансу для атаки. Якщо ж ти не здатен розгледіти нагоди – зупи-
нися. Коли ж запалало назовні, не варто очікувати на реакцію зсередини проти-
борчого табору – треба вчасно розпочати напад вогнем. Якщо вогонь розпочався 
за вітром, не налітай із завітряного боку. Довго дмучи продовж дня, вночі вітер 
стихне. Армії належить володіти знанням про п’ять видів змін вогняного напа-
ду й уміти прораховувати їхнє використання. Тому використовувати вогонь для 
підтримки нападу – ефективно. А воду – потужно. Вона може знадобитися, аби 
переривати постачання, але не здатна зірвати постачання, так само, як і нападу 
вогнем. Перемагати в бою, захоплювати міста й терени, але не бути спроможним 
використати здобутки швидко й ефективно – втрата й марнування ресурсів. Тому 
сказано, що мудрий імператор розмірковує, а здалий генерал виконує. Не маєш 
потенційної переваги – не дій. Не бачиш очевидної перемоги – не використовуй 
армії. Нема необхідности – не посилай війська битися. Імператорові не належить 
мобілізовувати вояків у гніві, генералові не годиться розпочинати бою, перебу-
ваючи в стані люті. Бачиш переваги – рухайся, не бачиш – зупинися. Гнів може 
перетворитися на щастя, лють – на радість, але спустошеній країні годі віднови-
тися, й мертвих не повернеш до життя. Отож-бо мудрий імператор обережний у 
справах війни, а здібний генерал начувається в січі. Це – шлях безпеки країни та 
збереження війська.

13. Використання шпигунів
Сунь-дзи твердив: загалом, щоб мобілізувати армію на 100 тисяч душ і ви-

рушити на 1000 лі, щоденні витрати людей і видатки скарбниці cягатимуть 1000 
золотих. Удома й за кордоном буде чимало чвар і гармидеру, й на війні люди ви-
снажаться в дорозі. Сімсот тисяч сімей не зможуть виконувати своєї повсякденної 
роботи. Дві розсварені армії можуть воювати одна проти одної лише заради одно-
го дня перемоги. Проте, якщо ти надто скупий щодо нагород та посад для шпи-
гунів і залишаєшся необізнаним стосовно до становища ворога, то це є за межею 
людяности, й тобі не вдасться бути генералом для людей, не вийде радникувати 
у правителя й не складеться опанувати тріумфом. Із огляду на це блискучий ке-
рівник є метким генералом, котрий під час воєнних кампаній забезпечить звитягу, 
його успіх вищий за той, що його досягають пересічні люди, оскільки він знає все 
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наперед. Цього знання невільно діставати ні від духів і богів, ні через порівняння 
зі схожими становищами минулого, ні через астрологічні розрахунки. Його мають 
здобувати від людей, що відають, які справи у ворога. Існує п’ять шляхів викорис-
тання шпигунів. Бувають місцеві інформатори, є внутрішні вивідачі, а ще – обер-
нені або ж перевербовані підосланці, так само бувають шпиги, котрі мають по-
мерти, і ті, що мусять жити. Якщо одночасно використовувати представників цих 
п’ятьох типів, то складність стратегічних замислів осягнути буде зась. Тому шпи-
гунські методи називають магічними й чарівними, і вони є найціннішим скарбом і 
зброєю правителя. Місцевих інформаторів вербують зі звичайних тубільців і тоді 
використовують їх. Внутрішніх шпигунів вербують серед чужих посадовців. Тих, 
що були заслані, перевербовують і роблять їх оберненими. Підслухачів-підгляда-
чів, які мають померти, використовують для поширення неправдивої інформації 
серед ворожих шпигів. А ті, що повинні жити, приносять інформацію додому. 
Тому у війську ніхто не може бути ближчим до командування за шпигунів. Нікого 
не можна нагороджувати щедріше, ніж їх. Від них нема нічого прихованого. Тіль-
ки надзвичайно мудрі й розважливі використовують підосланців. Лише гуманні 
та щедрі відають, як їх залучати. Тільки найпроникливішим відомо, як вилучити 
правду зі шпигунських донесень. Такими є магія й витонченість шпигунства, й 
нема місця, де цього не використовують. Коли розвідувальна інформація стала 
оприлюдненою до її донесення й застосування, тоді вивідачів, що були з нею обі-
знані, і тих, хто з ними контактував, мусять скарати на горло. Загалом, існують 
армії, на які ти хочеш напасти, є міста, що ти їх волієш завоювати, є люди, котрих 
ти прагнеш убити. В такому разі передусім треба дістати інформацію про комен-
данта міста, його помічників, ключових офіцерів із комунікацій, його охорону 
та прислугу. Накажи нашим шпигунам дізнатися про це. Ми мусимо старанно 
шукати таємних аґентів із-поміж шпигів ворога, а знайшовши, залучати їх, зва-
бивши хабарами й подарунками, навчивши наших метод і відпустивши. У такий 
спосіб матимеш оберненого шпигуна й задіюватимеш його. За його допомогою 
можна завербувати тубільних інформаторів і внутрішніх вивідачів і відтак із ними 
працювати. Тоді ти дістанеш нагоду опиратися на шпигунів, які мусять помер-
ти, поширюючи через них неправдиву інформацію у ворожих лавах. Як наслідок, 
підосланці, що мають залишитися живими, повернуться вчасно з інформацією. 
Керівник повинен осягнути, який мати зиск із п’ятьох перелічених типів. Проте 
знання про ключову інформацію зі стану ворога нам постачають обернені аґенти. 
А тому саме їх винагороджуй якнайщедріше! 

 У давнину династія Шан перегнала в розвиткові державу Ся лише завдяки 
Ічжі з династії Ся20. Також розвій династії Чжоу був значно успішнішим, ніж 
держави Інь, і то – дякуючи винятково Люй Я з країни Інь21. Отож тільки про-
свічений монарх і вправний генерал навчені робити своїми шпигунами людей 
із надзвичайними розумовими якостями й досягнуть разом із ними неабиякого 
успіху. Розвідницька діяльність – найважливіша на війні, і вся армія покладаєть-
ся на неї у своїх стратегіях і діях.
20 Династія Шан або Інь (XVI – XI ст. до н.е.) змінила першу напівлегендарну династію Ся 
(XXI – XVI ст. до н.е.). Ічжі (І Інь) служив останньому правителю династії Ся, Цзє-вану. 
Ставши наставником Чен Тана, майбутнього засновника династії Шан, допомог тому пе-
ремогти Цзє-вана.
21 Династія Чжоу (бл. 1046 – 256 рр. до н.е.) була заснована Вень-ваном і У-ваном. Люй Я, 
що служив останньому володареві династії Шан (Інь), допоміг У-вану захопити престол. 
У конфуціанській традиції останні правителі династій Ся та Шан зображувалися злими та 
сповненими всіляких вад, а Ічжі та Люй Я – мудрими та шляхетними людьми. 
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ВОВК-ТОТЕМ

Цзян Жун

Пер. з кит. Н. А. Кірносової

Присвячую: незрівнянним степовим вовкам і кочовикам
Присвячую: колись чарівному монгольському степу

“Плем’я цюанів-жунів1” вважало своїми предками пару білих собак, у ті часи 
собака був їхнім тотемом.

Фань Веньлань. “Короткий курс загальної історії Китаю. Розділ І”
Чжоуський князь Му-ван скарав цюанів-жунів, і повернувся, отримавши 

чотирьох білих вовків і чотирьох білих оленів2.
“Історія династії Хань. Перекази гуннів”

Коли Чень Чжень у своєму сніговому заметі налаштував око підзорної труби на 
великого вовка, він побачив два ока – ніби блискучі металеві конуси. Аж волосся на 
тілі Чень Чженя стало сторчма, мов голки в дикобраза, ледь не піднімаючи сорочку 
над тілом.Старий Біліґ був поряд, але Чень Чжень уже навіть не відчував свого по-
диху, хоча холодний піт, по волосинкам, що стали сторчма, просочувався назовні. 

Попри те, що Чень Чжень прожив тут уже два роки, він усе ще боявся вели-
ких вовків монгольського степу і їхніх зграй. Тут – глибоко в горах і далеко від 
табору, опинившись перед такою великою зграєю вовків, він відчував, як навіть 
подих його тремтить. Ні Чень Чжень, ні Старий Біліґ не мали цього разу з собою 
ані рушниці, ані довгого ножа, ані запряжки, навіть якоїсь залізяки, як от стре-
мено, в них не було. Вони мали лише дві арканних жердини – на випадок, якщо 
вовки учують людський дух, і їм обом доведеться заздалегідь проводити обряд 
поховання під відкритим небом.

Чень Чжень насмілився зробити пів-ковтка повітря, і лише після цього повер-
нув трохи голову вбік, щоб подивитись на Старого. Біліґ саме спостерігав в іншу 
підзорну трубу ланцюг оточення, який утворила вовча зграя. Стишивши голос, 
він сказав:

– І на що ти здався, такий боязкий? Як вівця, не інакше. Ви, ханьці3, до кісток 
боїтеся вовків. Тільки ханець у степу завжди буде битий.

Спостерігши, що Чень Чжень не видає жодного звуку, він нахилив голову вбік 
і прошепотів: 

– Однак цього разу не розгубись, поворушись хоч трохи, це тобі не іграшки.
Чень Чжень трохи нахилив голову і схопив у жменю сніг, який склеївся в його 

долоні в крижану грудку.
На схилі гори, навскоси від них, сторожко скубла траву велика отара дзеренів4, 

однак вони ніби ще не помітили вовків. А один кінець вовчого кільця оточення 
вже наближався до снігового замету, де зачаїлися вони вдвох, і Чень Чжень не на-
смілювався поворухнутися, відчував, що майже перетворився на крижану статую.

1 Китайська назва племен, що мешкали на півночі й північному Заході сучасного Китаю, 
вважаються прабатьками тангутів. (Тут і далі примітки перекладача). 
2 І білі вовки, і білі олені вважалися в давньому Китаї ознаками щастя. 
3 Етнічна назва китайців.
4 Різновид антилоп, що мешкають у Монголії
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Це вже був другий випадок, коли Чень Чжень зустрічав у степу вовків. При 
згадці про першу зустріч він знову затремтів усім тілом. Він був певен, що жод-
ний ханець не втримав би в цій ситуації репутацію сміливця.

Коли два роки тому Чень Чжень прибув з Пекіну на це віддалене пасови-
ще до виробничої бригади5, був кінець листопада, і Орхонський степ уже був 
укритий сліпучо-білим снігом. Окрема юрта для молодої інтелігенції ще не була 
облаштована,тож Ченя поселили до Старого Біліґа і йому випало стати чабаном. 
Одного дня, через місяць після приїзду, він поїхав зі Старим за 80 км до місцевої 
адміністрації отримати свої документи про навчання й купити заодно якісь побу-
тові речі. Уже перед поверненням, Старого як члена революційного комітету па-
совища раптово затримали на збори, а документи, згідно директиви адміністра-
ції, слід було негайно доправити голові бригади, тож Ченю нічого не лишалося, 
як самому верхи повертатися додому. Перед від’їздом, Старий віддав йому свого 
вороного коня, який був швидким і добре знав дорогу додому, а також попередив 
його в жодному разі не з’їжджати з торованого машинами шляху, вздовж якого 
через кожні 20-30 км є монгольські юрти, тоді все буде гаразд. 

Щойно Чень Чжень сів у сідло, як відчув під собою силу першокласного мон-
гольського скакуна, і в нього виникло бажання помчати верхи. Коли дорога за-
вела його на гребінь гори, і він побачив верхівки знайомих гір, що «отаборилися» 
на віддалі, він умить викинув із голови попередження Старого й свавільно з’їхав 
з торованого машинами шляху, що ним слід було робити гак у більше ніж 20 лі, 
та поїхав до головної бригади навпростець, ближчим шляхом.

Ставало дедалі холодніше. Десь на півдорозі почало здаватися, ніби навіть 
сонце так змерзло, що аж труситься з легеньким шелестінням і сідає за горизонт 
зіщулившись. У повітря від вкритої снігом землі піднімався холод, тому його 
шкіряний плащ став цупким від морозу. Коли Чень Чжень помахував вуздечкою, 
то плащ рипів у місцях згину ліктів і в попереку. Піт на тілі коня перетворився 
на шар білого інею, ноги коня грузли в снігу, тож він уповільнив ходу. Навко-
ло була дика місцевість без жодних ознак людського житла; вони минали, один 
по одному, лише пагорбки. Вороний біг собі підтюпцем, не виказуючи жодних 
ознак утоми. Він скакав рівно, не підстрибуючи, щоб вершнику було зручно, тож 
Чень Чжень відпустив вудила, дозволивши коневі самому розраховувати силу, 
швидкість і напрямок. На якусь мить, правда, його пройняло тремтіння від незро-
зумілої тривоги – він раптом злякався, що кінь заблукає, що погода переміниться 
й повалить сніг, що він замерзне на смерть у цій сніговій пустелі… а от кого за-
був злякатися, так це – вовків.

Вони під’їжджали до роззявини гірської ущелини, коли вуха вороного, що він 
ними тріпотів усю дорогу дослухаючись до звуків зусібіч, раптом завмерли пря-
мо в напрямку роззявини. Кінь почав закидати голову, форкати, збився з кроку. 
Оскільки Чень Чжень тоді вперше їхав сам-один такою далекою дорогою по за-
сніженому степу, він і гадки не мав про небезпеку, що чигала попереду. Вороний 
схвильовано роздував ніздрі, закочував очі, і, зрештою, зробив спробу змінити 
напрямок, щоб поїхати в об’їзд. Однак Чень Чжень ніяк не розумів намірів коня, 
тому натягнув вудила і все-таки направив його підтюпцем у попередньому на-
прямку. Та кінь біг дедалі безладніше – то переходив на крок, то знову біг, то 
підстрибував, до того ж із такою силою бив копитами, ніби збирався наступної 
миті помчати щодуху. Чень Чжень знав, що взимку слід берегти сили коня, тому 
намертво затягнув вудила, не дозволяючи коневі зірватися з місця.
5 Колективи молодої інтелігенції, яку відправляли в села підвищувати їхній культурний 
рівень
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Вороний, побачивши, що жодне з попереджень не діє, повернув голову і почав 
скажено кусати чоботи Ченя, та коли той раптом прочитав підспудну небезпеку в 
наляканих очах коня, було вже пізно, оскільки вороний, тремтячи, в’їхав у схожу 
на отвір труби роззявину похмурої гірської ущелини.

Коли Чень Чжень рвучко повернув голову, щоб подивитись углиб ущелини, 
він ледь не звалився з коня від страху – на засніженому схилі, не далі, ніж за 40 
метрів від нього, у світлі вечірньої заграви раптом з’явилася велика зграя лютих 
монгольських вовків, і хутро їхнє сяяло золотом. Вони всі чи прямо, чи скоса 
дивилися на нього, встромлюючи в нього свої гострі конусовидні погляди, аж він 
почувався їжаком. Найближче до нього якраз були декілька величезних вовків, 
розміром з леопарда. У порівнянні з вовками, яких він бачив у Пекінському зо-
опарку, ці були вдвічі грубші, на половину вищі і вполовину довші. У якусь мить 
більше десятка великих вовків, що сиділи на снігу, раптом одночасно підвелися, 
їхні хвости – від першого до останнього – настовбурчилися, ніби шаблі, готові 
бути вийняті з піхов, і вони всім своїм виглядом свідчили, що зайняли командну 
висоту й готові кинутися на ворога. У зграї вовків виділявся білий вовк-ватажок, 
оточений іншими вовками. Його шия, груди й живіт були сіро-білі, тому він ви-
промінював біло-золоте світло, яке різало очі, а разом з ним і страшний автори-
тет лиходія. У зграї було не менше, ніж 30-40 вовків. Згодом, коли Чень Чжень 
докладно розповідав Біліґу ситуацію у вовчій зграї, Старий вказівним пальцем 
змахнув із чола холодний піт і сказав, що, напевне, у вовків саме була нарада з 
приводу атаки на табун коней, що паслися тоді по той бік гір, і вовк-ватажок саме 
віддавав накази своїм підлеглим. Ще пощастило, що вони були не голодні – адже 
вовки з блискучим хутром – це не голодні вовки.

А в той момент Чень Чжень справді вже втратив будь-які відчуття. Останнє, 
що залишилося в його пам’яті, – ніби з голови випорснув легкий, але надзвичай-
но страшний звук, схожий на чистий передзвін срібних монет високої проби. Це 
мав бути звук ударів його душі об тім’я. Чень Чжень відчував, що його життя 
перервалося на кількадесят секунд, і на цей час він став тілесною оболонкою, яку 
покинула душа, нерухомим шматком м’яса. Ще довго після тієї зустрічі з вовка-
ми, Чень Чжень в душі буде відчувати безмежну вдячність Старому Біліґу і його 
вороному коневі: Чень Чжень не випав із сідла тому, що їхав не на звичайному 
коні, а на відомому мисливці, що виріс і загартувався в боях із вовками.

І ось, коли все мало скінчитися і їхнє життя висіло на волосині, вороний 
раптом зробився надзвичайно спокійним. Вдаючи, ніби він зовсім не бачить 
вовчої зграї, або, принаймні, не збирається заважати їм проводити збори, кінь 
потихеньку просувався собі вперед кроком звичайного перехожого. Він зібрав 
усю свою відвагу й чітко контролював копита – не хитався, не нісся, а мак-
симально стабільно ніс у сідлі свого тимчасового господаря, ніби акробат у 
цирку несе на голові піраміду зі склянок і тарілок. Він чуйно підбирав ходу і 
обережно контролював поставу Ченя – щоб вісь його хребта була вертикаль-
ною, а центр тяжіння не зміщувався, інакше б той втратив рівновагу і впав 
прямо вовкам у зуби.

Можливо, ця грандіозна сміливість і мудрість вороного повернула назад 
душу Ченя. А можливо, Чень Чжень раптом заручився духовною підтримкою 
Тенґера (Неба), який повернув його заблукалій душі віру й сили. Тож коли 
душа його, що кількадесят секунд літала в морозному повітрі, знову повер-
нулася до тілесної оболонки, він відчув, що вже дивним чином воскрес і при 
цьому дивовижно тверезий.
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Чень Чжень помпезно розпрямився в сідлі й мимоволі наслідуючи вороного 
мобілізував та сконцентрував усю відвагу, що лишилася, аби вдавати, що також 
не бачить зграї вовків, хоча краєм ока напружено стежив за ними. Він знав, яки-
ми швидкими є вовки монгольського степу – ці кілька десятків метрів, що від-
діляли їх від здобичі, вони здолають за кілька секунд, і то без особливих зусиль. 
Відстань між вершником і вовками скорочувалась, і Чень Чжень чудово розумів, 
що в жодному разі не можна виявляти ні краплі страху, слід бути як Чжуґе Лян6 з 
його тактикою замилювання очей противнику: робити такий вигляд, ніби вони – 
це сміливий авангард, за яким іде могутня кавалерія. Тільки так можна дотиснути 
жорстоких і недовірливих степних убивць – монгольських вовків.

Він відчув, як вовк-ватажок витягує шию, щоб здалеку оглянути схил гори за 
його спиною, і довгі вуха усіх вовків зграї, ніби радари, повертаються в напрямку 
погляду ватажка. Усі лиходії тихо чекали його наказу. Однак те, що цей самотній 
неозброєний вершник так самовпевнено наважився заїхати прямо в серце зграї 
вовків, змусило ватажка й великих вовків повірити йому.

Вечірня заграва поступово зникала. Кінь і вершник ще трохи наблизилися до 
вовчої зграї. Ці декілька десятків кроків були, можна сказати, найбільш небез-
печним і довгим шляхом у житті Ченя. Коли вороний зробив ці декілька кроків, 
Чень Чжень раптом усвідомив, що один з вовків попрямував до засніженого схи-
лу за його спиною, і зрозумів, що то – розвідник, направлений ватажком переві-
рити, чи справді за ними є “підкріплення”. Чень Чжень відчув, що його душа, яка 
щойно зажевріла в тілі, ладна знову покинути його.

Кроки вороного теж ніби стали не такими впевненими. Ноги людини і тіло коня 
одночасно затремтіли, від чого швидко виник страшний резонанс, який тільки під-
силив їхній спільний страх. Вуха вороного притислися до тіла, і він напружено 
зосередився на тому розвіднику. Коли вовчий посланець з’ясує справжній стан 
справ, кінь і вершник якраз наблизяться до зграї упритул. Чень Чжень уже бачив 
себе в пащі величезного вовка, між двома щелепами гострих вовчих зубів, які ось-
ось з клацанням зімкнуться. Вороний почав злегка присідати, щоб зібратися на 
силі для останнього ривка. Однак, коли кінь із ношею – ривок йому не вдасться.

Чень Чжень раптом, як степові скотарі у критичні моменти, у душі почав заклика-
ти Тенґера: О, Передвічне Небо, Тенґере, простягни мені свою руку, допоможи мені! 
Він також стиха покликав Старого Біліґа. “Біліґ” монгольською означає “мудрий”, 
тож він сподівався, що Старий зможе чимшвидше передати йому мудрість степови-
ків. Однак в Орхонському степу було тихо і не чути жодної відповіді. Він розчаровано 
підняв голову, щоб востаннє поглянути на прекрасного, крижано-блакитного Тенґера.

І раптом на нього, ніби й з неба, зійшли слова Старого й загули в його ба-
рабанних перетинках, ніби удар грому: вовки більш за все бояться трьох речей 
– рушниці, арканної жердини й залізного приладдя. Рушниці й жердини в нього 
не було. А залізне приладдя? Його ступні аж нагрілися – є! Ноги ж встромлені у 
величезні сталеві стремена! І ноги аж затремтіли від скаженої радості.

Вони з Біліґом помінялися кіньми, але не сідлами. Не дивно, що свого часу Ста-
рий підібрав йому такі великі стремена, ніби знав наперед, що прийде день, коли 
вони йому знадобляться. Однак тоді Старий казав, що коли починаєш вчитися їзди-
ти верхи, маленькі стремена не даватимуть упевненості: якщо кінь почне брикатися, 
нога може легко вислизнути й будеш розчавлений копитами. А в цих стремен отвір 
був широкий, а “підошва” – кругла, порівняно зі звичайними мілкими й квадрат-
ними залізними стременами, вони здавалися вдвічі більшими і вчетверо важчими.

6 Відомий полководець. 
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Поки зграя чекала на розвідника, вершник під’їхав до них упритул. Чень Чжень 
миттю вийняв ноги зі стремен, нахилився і потягнув стремена вгору – кожною ру-
кою по одному. Від цього руху тепер залежало його життя! Він напружив усі сили, 
рвучко повернувся і загорлав прямо до найбільш щільної частини зграї, після чого 
підняв важелезні стремена на рівень грудей і почав люто бити ними одне об одне.

“Дзень, дзень…”
Від ударів стремен одне об одне виходив звук, ніби молотком б’ють у рейку, 

– такий чистий і високий, що аж закладало вуха. Він різонув вовчу зграю, ніби 
гострий меч. Для вовків, цей неприродний залізний звук був страшніший за гур-
кіт грому і, навіть, ще страшніший за брязкіт капкану, що його найбільше боїться 
степовий вовк. Вже перший звук, який видав Чень Чжень, так налякав вовків, що 
вони разом затремтіли. Він ударив ще кілька разів, і зграя, за наказом ватажка, 
почала відступ у повному складі. Притиснувши вуха, втягнувши шиї, вони вмить 
зникли в горах, ніби жовтий вітер. Навіть той розвідник облишив своє завдання 
й швидко приєднався до своїх.

Чень Чжень не міг повірити своїм очам: такі страшні й величезні монгольські 
вовки раптом відступили, злякавшись двох стремен! Він у ту ж мить розхрабрив-
ся: то скажено бив у стремена, то розмахував руками, жестикулюючи, як степові 
кочовики, коли закликають один одного, і кричав назад себе: Хурдан! Хурдан! 
(Швидше! Швидше!) Вовки – тут! І їх багато!

Можливо, монгольські вовки розуміють монгольську мову і мисливську мову 
жестів. Так чи інакше, але зграя була так налякана мисливським іміджем цього 
сумнівного для них мисливця, що швидко відступила. При цьому вовки відступа-
ли організовано, навіть під час втечі вони дотримувалися того бойового порядку, 
який здавна склався у степових вовків: молоді самці – в авангарді, ватажок – по-
переду, великі вовки – прикривають відступ. Зовсім не так безладно, як розбіга-
ються птаство й інша звірина. Чень Чжень аж завмер, дивлячись на це.

Не встиг він оком моргнути, як від вовчої зграї не залишилося й сліду. Тільки 
сніг і туман вкривали ущелину.

Денне світло вже згасло. Не встиг Чень Чжень ще як слід прилаштувати стре-
мена, як вороний вилетів з ущелини пулею, і скажено помчав до бригади най-
ближчою відомою йому дорогою. Морозний вітер задував за комір і в рукава, 
тож холодний піт на тілі Ченя майже перетворився на крижинки.

Врятований з вовчої пащі Чень Чжень почав з тих пір, як і степовики, почи-
тати Передвічне Небо Тенґера. А щодо монгольських степових вовків у нього 
виникло змішане почуття страху, поваги й зачарованості. Монгольські вовки не 
тільки глибоко зачепили його душу, але й «пробрали до кісточок» його тіло. Не-
вже степові вовки могли містити в собі таку велику привабливість? У них таїлося 
щось таке, чого не побачиш, не торкнеш, щось химерне, але, водночас, міцне, 
– можливо, це був духовний кумир, або первісний тотем. Чень Чжень підспудно 
відчував, що, напевне, ступив на духовну територію степовиків. І хоча він лише 
випадково прочинив двері, шпарина приваблювала його погляд.

Протягом наступних двох років Чень Чжень більше не зустрічав такої потужної 
вовчої зграї. Удень, коли пас овець, іноді здалеку міг побачити одного-двох сірих. 
Якщо доводилося пройти відстань до сотні лі, міг щонайбільше побачити трьох-
п’ятьох вовків. Однак набагато частіше він бачив загризених вовками овець, корів 
чи коней, щонайменше – одного-двох, двох-трьох, трьох-чотирьох, а щонайбільше 
– ціле поле, засіяне трупами. Відвідуючи інших степовиків, він бачив вовчі опуда-
ла, які майоріли, ніби вовчі прапори, на високих жердинах у кочових мисливців.
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Старий Біліґ продовжував нерухомо лежати в сніговому заметі і, примружив-
шись, дивитися на дзеренів, що паслися на пагорбку, та вовчу зграю, що посту-
пово наближалася. Він прошепотів до Ченя:

– Ще трохи потерпи. Коли вчишся полювати, насамперед слід вивчитися тер-
пінню.

Коли Старий Біліґ був поряд, Чень Чжень почувався набагато впевненіше. Він 
струсив з вій паморозь, довірливо подивився на Старого, потім підніс до ока під-
зорну трубу і також подивився на схил навпроти – на дзеренів та вовче кільце. 
Він бачив, що вовки поки що не вдаються до жодних дій…

Після тієї першої сутички з вовками, він раптом зрозумів, що степовики весь 
час живуть у вовчому оточенні. У день, коли він пас овець, варто було вийти з 
юрти, як недалеко вже проступав на снігу рядок свіжих вовчих слідів; на гір-
ських схилах відбитків лап було ще більше, і траплявся сіро-білий свіжий вовчій 
послід. А вночі, майже кожної ночі, він міг бачити схожі на привиди вовчі тіні; 
особливо зимовими ночами, вже за десяток метрів від овечої отари з’являлися 
смарагдові вовчі очі – найменше дві-три пари, п’ять-шість пар, більше – до два-
дцяти. Одного разу з невісткою Біліґа Ґасмаа вони нарахували з ліхтариком най-
більшу кількість вовчих очей – двадцять п’ять. Первісні кочовики – ніби парти-
зани: спорядження у них найпростіше, загін для овець узимку вони влаштовують 
з возів, жердин та великих шматків повсті, розташованих колом у загорожу від 
вітру. Саме від вітру, але не від вовків. Великий отвір з південного боку загону7 
охороняється лише собаками та жінками, які по черзі чергують по ночам. Іноді 
вовки забігають у загін, тоді розпочинається битва між ними та собаками, під час 
якої тіла тварин можуть битися об стіну юрти і будити людей, які сплять, приту-
лившись до неї. Чень Чжень так двічі прокидався від удару вовчих тіл, і якби не 
стіна-хана, вовки б опинилися прямо в нього на грудях. Що ж, людей, які живуть 
у первісних кочових умовах, іноді від вовків відділяють тільки два шари повсті. 
Однак до сих пір Чень Чжень ще не мав можливості по-справжньому поміряти-
ся силами з вовками. Можливо тому, що монгольські степові вовки, вправні в 
нічних битвах, ще більш невловимі, ніж партизани північно-китайських рівнин. 
Ночами, коли їхні зграї сновигають туди-сюди, Чень Чжень змушував себе спати 
сторожко, і просив Ґасмаа, коли вона чергувала вночі, кликати його, якщо вовки 
забіжать у загін, щоб він вийшов і допоміг їй відлякувати чи відганяти вовків. 
Старий Біліґ часто, пощипуючи свою бороду гірського цапа, злегка посміхався 
й казав, що зроду не бачив ханьця, який би так цікавився вовками. І скидалося 
на те, що Старий був задоволений таким незвичайним інтересом до сірих з боку 
пекінського студента Ченя Чженя.

Нарешті Чень Чжень все ж побачив зблизька, у світлі ліхтарика, криваву бит-
ву між вовками, собаками й людьми. Це сталося однієї зимової ночі, як раз у 
хуртовину, ще першої – суворої – зими його перебування на рівнині.

Чень-чень (Чжень)! Чень-чень (Чжень)!
Тієї ночі він прокинувся від переривчастих звуків голосу Ґасмаа, що клика-

ла його, та скаженого рику собак. Коли він похапцем натягнув повстяні чоботи 
й шкіряний плащ, узяв ліхтарик і арканну жердину та вибіг з юрти, його ноги 
сильно тремтіли. У світлі ліхтарика, яке проходило крізь безладно кружляючі сні-
жинки, він несподівано побачив, що Ґасмаа саме тягне за хвіст величезного вовка. 
Цей вовк у довжину – від хвоста до голови – був на зріст дорослої людини, а вона 
хотіла витягнути його зі щільного натовпу овець! Вовк з усіх сил намагався по-

7 У монголів було прийняти вхід у житло робити з південної сторони. 
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вернути голову, щоб укусити її, однак перелякані на смерть дурні й жирні вівці, 
які боялися що вовка, що вітру, уперто купчилися поближче до загорожі, у на-
слідок чого сніг між їхніми тілами перетворювався на пару і посилювався різкий 
овечий запах, вони ж затисли вовка спереду так, що той не міг поворухнутися. 
Він міг лише, вчепившись кігтями в землю, рватися вперед і безладно кусати, хто 
йому потрапить під зуби. Він з усіх сил намагався вирватися від Ґасмаа, виско-
чити з натовпу овець, щоб розвернутись й кинутись на жінку. Чень Чжень підбіг 
хитаючись, однак не знав, з чого йому починати. Дві великі собаки позаду Касмаа 
також нервували, бо не могли пробратися крізь отару, вони тільки скажено ричали 
й гавкали, щоб, принаймні, так тиснути на вовка. Інші п’ять-шість здоровезних 
собак Біліґової родини з усіма сусідськими собаками саме вовтузилися з вовками 
на східному боці загону. Тут стояв собачий гавкіт, рик і вий. Чень Чжень хотів 
наблизитися до Ґасмаа, щоб допомогти, однак його ноги трусилися й не пересту-
пали. Його давно виношуване гаряче прагнення торкнутися живого вовка власни-
ми руками, враз ущухло, ніби заледеніло, від страху. Ґасмаа ж, яка подумала, що 
Чень Чжень справді збирається їй на допомогу, схвильовано закричала: 

– Не підходь! Не підходь! Вовк може вкусити! Швидше розжени овець, щоб 
собаки могли підбігти.

Ґасмаа сильно відхилилася назад з усіх сил тягнучи вовка за хвіст, аж на об-
личчі в неї проступив піт. Вона обома руками перегнула вовчий хвіст так, що 
вовк від болю почав хапати морозне повітря своєю закривавленою пащею і, не 
втримавшись, повернувся, щоб розірвати людину на шматки. Зрозумівши, що 
вперед ходу немає, вовк раптом рвучко відступив назад, повернув половину ту-
луба й кинувся на Ґасмаа. “Кх” – почувся звук, і половина поли її шкіряного 
плаща залишилася у вовка в зубах. У вузеньких монгольських очах Ґасмаа спа-
лахнула іскра ненависті і промайнув погляд розлюченої пантери. Вона вчепилася 
у вовка мертвою хваткою, потім рвучко відстрибнула на крок назад, вирівнявши 
таким чином вовче тіло, і з усіх сил потягла вовка в бік собак.

Чень Чжень запанікував: однією рукою він високо тримав ліхтарик, спряму-
вавши його на Ґасмаа і вовка, бо боявся, що вона може вчасно не побачити рух 
хижака і той її вкусить, іншою рукою він розмахував арканом, б’ючи ним по 
головах найближчих баранів. В отарі почався безлад – боячись, що в темряві є 
вовк, вівці кинулися до місця, освітленого ліхтариком і Чень Чжень уже не міг 
їх нікуди зрушити. Він помітив, що в Ґасмаа скоро не стане сили тягти вовка, бо 
вже він протяг її на кілька кроків уперед.

– Мамо! Мамо! – почувся переляканий дитячий голос.
Це дев’ятирічний син Ґасмаа Баяр вибіг з юрти, однак побачивши побоїще, він 

змінив інтонацію. Він миттю кинувся до матері, проскочив по спинах баранів і, 
опинившись поряд, також схопився за вовчий хвіст. Ґасмаа закричала:

– Хапай його за ногу! Хапай його за ногу!
Баяр миттю вчепився обома руками в задню ногу вовка і з усіх сил потягнув 

за неї, послабивши йому силу ривка вперед. Таким чином, мати й син удвох май-
же зупинили вовка. А собача зграя на сході загону продовжувала битву. Вовки, 
очевидно, вдалися до підступу – перетягли на себе основні сили собак, щоб при-
крити атаку чи відступ вовків, які забігли в загін. Тож лінія оборони на заході за-
гону тільки завдяки впертості Ґасмаа і Баяра не дозволила цьому великому вовку 
вигнати частину овець через західну стіну повстяної загорожі від вітру.

Старий Біліґ також підбіг до отари. Він то лякав овець, то кричав у західний 
бік до собак: 
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– Бар! Бар!
“Бар” монгольською означає “тигр”. Так звали найбільшого і найвідчайдушні-

шого собаку з його зграї, який походив від тибетської вівчарки. Хоча довжиною 
тіла він і поступався звичайним вовкам, по висоті й ширині грудей перевершував 
їх. Почувши голос господаря, Бар миттю покинув бійню і примчав до Старого. 
Коли він різко зупинився, відхекуючись, з його пащі пішов запах вовчої крові. 
Старий вихопив з рук Ченя ліхтар і спрямував стовп світла прямо в середину 
отари на вовка. Бар мотнув головою, ніби сердитий охоронець, що втратив свою 
роботу, і, скаженіючи від люті, рвучко застрибнув на овечі спини і, скочуючись 
по овечим головам, кинувся до вовка. Старий крикнув до Ченя:

– Жени отару на вовка! Потрібно його затиснути! Не дати втекти!
Потім він потягнув Ченя за руку, і вони вдвох погнали овець щільними рядка-

ми в бік вовка і Ґасмаа.
Розлючений Бар, відхекуючись парою і кров’ю, нарешті дістався до Ґасмаа, 

однак тіло вовка все ще було затиснуте вівцями, що й не дихали від страху. 
Справжній мисливський пес монгольських степів знає правила: він не кусатиме 
вовка за спину чи за тіло, щоб не пошкодити його шкуру. Тож не знаходячи міс-
ця, за яке вкусити, Бар безладно ричав і гавкав від хвилювання. Однак, побачив-
ши Бара поряд, Ґасмаа раптом повернулася боком, підняла ногу і перекинула че-
рез коліно довжелезний вовчий хвіст, який міцно тримала обома руками. Потім 
вона голосно крикнула, збираючи всю силу в руки і “кхх” – все-таки переломила 
вовчий хвіст, ніби дерев’яну палицю. Вовк захрипів від болю і розслабив лапи, 
що дало змогу матері й сину витягти його з купи овець. Тіло вовка здригалося в 
корчах від болю, він обернувся оглянути рану, і тут Бар, скориставшись нагодою, 
встромив зуби йому в глотку. І хоча вовк брикався й шкрябався, дві ноги Бара 
намертво притислися до його голови і грудей. Зуби пса зімкнулися, і дві цівки 
крові бризнули з артерій на шиї вовка. Звір бився в агонії ще хвилину чи дві, 
але потім обм’як і впав на землю, з його зубастої пащі вивалився закривавлений 
язик. Ґасмаа витерла з обличчя вовчу кров і глибоко зітхнула. Ченю здалося, що її 
червоне від морозу обличчя ніби нарум’янене вовчою кров’ю, а вона сама – така 
дика, войовнича і прекрасна, якими були ще доісторичні первісні жінки.

Запах крові мертвого вовка рознісся в повітрі, й гавкіт собак у східній частині 
загону раптом завмер, а вовки по одному відступили й швидко зникли в темряві. 
А через деякий час з північно-західної частини степу донісся моторошний вий 
вовчої зграї – вовки оплакували свого хороброго генерала, який загинув у бою. 

Я ні на що не здатний, боязкіший за вівцю! Ченю було соромно зізнатися: 
– Я – слабший за степового пса, слабший за жінку, навіть слабший за 

дев’ятирічну дитину!
Ґасмаа, сміючись, захитала головою:
– Ні, ні, що ти! Якби ти не прийшов мені на допомогу, вовк би з’їв баранця з 

тельбухами. 
Старий Біліґ також засміявся:
– Мені ще в житті не траплявся ханьський студент, який би допомагав заганя-

ти овець і світив ліхтариком!
Ченю нарешті вдалося торкнутися вовчого тіла – вже мертвого, але ще теплого. 

Він справді шкодував, що йому не вистачило щойно хоробрості допомогти Ґасмаа 
тягти вовка за хвіст, і він втратив таку можливість набути досвіду боротьби з вов-
ком голими руками, яка, взагалі-то, рідко-коли випадає ханьцю за життя. Вовки 
Орхонського степу справді такі великі, що аж лячно – ніби волохата горила, що 
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впала на землю і, здається, лише втратила свідомість, але щомиті може з риком 
підскочити. Чень Чжень погладив Бара по голові, і, набравшись сміливості, при-
сів навпочіпки біля вовчого тіла. Він зміряв його довжину своєю великою п’яддю. 
Виявилося, що від кінчика носа до кінчика хвоста міститься дев’ять п’ядей, тобто, 
близько одного метра вісімдесяти сантиметрів. Це навіть на кілька сантиметрів 
більше за його зріст! Чень Чжень ледь не захлинувся холодним повітрям.

Старий Біліґ посвітив ліхтариком на отару. Виявилося, що вовк таки відкусив 
і з’їв жирненькі хвостики трьох-чотирьох овець, тож їх зади були закривавлені, а 
цівки крові на них уже заледеніли. Старий сказав:

– Якщо вважати, що ми обміняли хвости цих овець на такого великого вовка, 
то ми – не в збитках.

Старий із Ченем удвох затягли важке вовче тіло до юрти, щоб сусідські собаки 
не погризли йому шкуру. Чень Чжень звернув увагу на те, що вовча лапа наба-
гато більша за собачу. Він порівняв вовчу її із своєю долонею – лапа виявилась 
приблизно такою ж великою, як і його долоня, якщо не враховувати пальців. Тож 
не дивно, що вовки так стійко тримають рівновагу під час бігу по кам’янистій або 
засніженій рівнині.

Старий сказав:
– Завтра я навчу тебе білувати вовка.
Ґасмаа винесла з юрти пів великої миски маслаків з обрізками м’яса у ви-

нагороду Бару й іншим собакам. Чень Чжень також вийшов за нею. Він обома 
руками гладив Бара по голові й широкій, як маленький столик на кані, спині. 
Бар з хрускотом розгризав маслаки і при цьому виляв хвостом на знак подяки.  
Чень Чжень не втримався, щоб не спитати Ґасмаа:

–  Ти щойно боялася?
– А як же, боялася, – відповіла вона, сміючись. – Боялася, що вовк розжене 

овець і я втрачу трудову одиницю. Я ж – голова виробничої групи! Ганьба мені 
була б, якби я втратила овець. 

Ґасмаа нахилилася і злегка поплескала Бара по голові, примовляючи: “Сайн 
(гарний) Бар! Сайн (гарний) Бар!”Пес відразу ж покинув свої маслаки й потяг-
нувся головою до долоні господарки, заліз своїм носом їй у рукав і так радіс-
но завиляв хвостом, що аж здійняв вітер. Чень Чжень відзначив, що голодний і 
змерзлий Бар все ж вище поцінував моральну винагороду господарки. 

Ґасмаа сказала:
– Чень-чень (Чжень), після Свята весни я подарую тобі гарне цуценя. Утри-

мувати собаку – ціле мистецтво. Ти його вигодуєш, і він виросте таким, як Бар.
Чень Чжень подякував.
Увійшовши до юрти, він, усе ще під враженням, сказав:
– Ну я й злякався щойно!
– Я тільки взяв тебе за руку, як дізнався про це, – сказав Старий. – Чому б це 

вона тремтіла без упину? А якби потрібно було битися, ти б шаблю втримав? 
Якщо хочеш залишитися в степу, маєш бути сміливішим за вовка. Якось візьму 
тебе на полювання. Колись Чингізхан для свого війська спеціально обирав про-
фесійних мисливців.

Чень Чжень закивав головою:
– Я вірю, вірю… Якби Ґасмаа сіла на коня і вступила в битву, то вона б пере-

вершила Хуа Мулань… Це – здавна відома у ханьців жінка-воїн.
– Серед вас, ханьців, є трохи таких як Хуа… Хуа Мула (лань), а серед нас, 

монголів, таких, як Ґасмаа, – повно, у кожній родині є, – і старий засміявся, хека-
ючи, мов старий вовк.
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З тих пір, Ченю все більше хотілося наблизитися до вовків, спостерігати за 
ними, досліджувати їх. Він підспудно відчував, що степові вовки мають якийсь 
містичний зв’язок із людьми степу, тож тільки з’ясувавши все з вовками, можна 
зрозуміти таємничий монгольський степ і самих монголів. Але вовки монголь-
ського степу були як раз найбільш містичною й невловимою ланкою у цьому лан-
цюгу. Чень Чжень сподівався збільшити свої безпосередні контакти з вовками, він 
навіть додумався, що можна роздобути собі вовченя й власними руками виростити 
справжнього степового вовка, на якого завжди можна подивитись і якого завжди 
можна помацати. Коли йому спала ця думка, він спочатку аж сам злякався, але що-
ближче до Свята весни, то палкішим ставало його бажання мати вовченя.

Старий Біліґ був найвідомішим мисливцем в Орхонському степу. Однак, він 
дуже рідко ходив на полювання. А коли й ходив, то це було полювання на ли-
сиць, але не на вовків. За ці два роки всі переймалися «культурною революцією», 
тож традиційне для степу напівкочове напівмисливське життя було порушене, 
ніби сніжна буря налетіла на отару овець і розігнала її. І тільки цієї зими, коли 
великі отари дзеренів перетнули кордон і вступили в Орхонський степ, Старий 
Біліґ нарешті, можна сказати, дотримав слова і привів його з собою у це місце, 
звідки рукою подати до вовків. Це – дійсно було місце, де Старий випробовував 
його сміливість і підвищував його мудрість. І хоча Чень Чжень мав тут можли-
вість ближче перетнутися зі степовими вовками, однак, це все-таки була ще не 
справжня битва.

Проте, він усе ще був надзвичайно вдячний Старому за його замисли й наміри.
Чень Чжень відчув, що Старий штовхає його ліктем у бік і вказує на схил. 

Чень Чжень швидко направив туди підзорну трубу й побачив, що велика ота-
ра дзеренів все ще похапцем скубе траву, однак один вовк вибіг за межі кільця 
оточення й побіг у західному напрямку до гір. У хлопця тьохнуло серце, і він 
пошепки спитав у Старого:

– Вони що, передумали нападати? Виходить, ми даром мерзли тут півдня?
Старий сказав:
Вони не можуть відмовитися від такої рідкісної можливості. Напевне, вата-

жок розцінив, що дзеренів дуже багато й послав цього вовка за підмогою. Така 
можливість зустрічається може раз на п’ять-шість років. Схоже, що апетит у вов-
чої зграї не маленький. Битва має бути великою. Все ж я не дарма узяв тебе з со-
бою сьогодні. Почекай ще, у мисливстві можливостей чекають…
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ТРИ ШЛЯХИ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ

Цянь Му

Пер. з кит. та вступ В. Б. Урусова

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Перекладено за виданням: 钱穆。钱穆作品系列：人生十论。三联书店出版
社，北京, 2009。
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ФЭН ЦЗИЦАЙ. ЦВЕТЫ ЧЕХОВУ1

Перевод с кит. А. М. Коробовой

Предисловие переводчика. С начала XX в. китайская интеллигенция проявляет 
огромный интерес к творчеству А. П. Чехова. Еще в 1952 г. в Китае вышло со-
брание сочинений Чехова в 25 томах, и за последние десятилетия Чехов стал од-
ним из самых популярных зарубежных писателей в Китае. Первая постановка его 
пьесы (“Дядя Ваня”) состоялась в Шанхае в 1930 г., и с тех пор китайский театр 
немыслим без пьес Чехова. Огромное количество книг, очерков, рецензий, свиде-
тельствующих о непреходящем интересе к русскому классику, опубликовано за 
эти годы. Рассказы Чехова вошли в школьную программу по литературе в Китае.

Ниже вниманию читателей предлагается посвященный Чехову отрывок из 
книги известного современного китайского писателя, художника, каллиграфа 
Фэн Цзицая (р. 1942) “Прислушиваюсь к России”, созданной по материалам по-
ездки автора в Россию в 2001 г.2

***
Самое сильное сожаление, испытанное мной в России—из-за того, что я не 

смог побывать в доме-музее Чехова в Мелихово, что под Серпуховом. В этом 
безыскусном и поэтичном месте Чехов написал  “Дом с мезонином”, “Человек в 
футляре”, “Крыжовник”, “Даму с собачкой”, пьесу “Дядя Ваня” и другие извест-
ные произведения; кроме того, здесь он принимал активное участие в обществен-
ной жизни. Он основывал школы, финансировал строительство дороги, оказывал 
помощь пострадавшим от голода, участвовал в переписи населения, поддержи-
вал студентов, протестующих против царя, он вновь взял в руки стетоскоп и вы-
лечил минимум тысячу обычных людей3.

Все созданное Чеховым происходит не только от идеи, намного важнее то, что 
это происходит от природы. Это отличает его от Льва Толстого. Искренность, 
интеллигентность, мудрость, исключительная отзывчивость Чехова вызывали 
уважение всех, кто был с ним знаком. Хотя он четко разграничивал любовь и 
ненависть, но в нем самом любви намного больше, чем ненависти, это видно по 
глазам на его фотографии, которые поклонница Чехова Авилова назвала «ласко-
выми, зовущими глазами». Поэтому его больше волновали горести всех живых 
существ. В его произведениях нет эпических сцен, как у Толстого, очень мало 
такой любви и трагедии, как в пасторалях Тургенева. Намного больше в них все-
возможных страхов и тревог “маленького человека”, которого он никак не мог 
забыть в своем сердце. Конечно, он хотел еще изнутри вскрыть нарывы общества 
и недостатки человеческой личности. 

У Чехова было густо замешанное ощущение трагизма. Даже если он описы-
вал природу, как в “Степи”, эти описания отличны от тургеневского рассказа 
“Лес и степь”. Прекрасный пейзаж у него – на заднем плане, а на переднем –
поэзия трагедии. Я думаю, это потому, что он происходил из художественно 

1 Перевод подготовлен при поддержке РГНФ. Проект № 13-24-21001
2 Перевод отрывка из книги: 倾听俄罗斯 / 冯骥才著。(Фэн Цзицай. Прислушиваясь к 
России). Пекин, 2003. С. 118-122. 
3 Речь об эпидемии холеры летом 1892 г., когда Чехов организовал медицинские пункты, 
где принимал 2 раза в неделю больных (прим. перев.) 
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одаренной семьи, и возможно, это имеет также отношение к его опыту работы 
врачом. Работа врача — ежедневное испытание страданием. Но когда печаль 
переполнила его сердце, он словно пробудился, взор его стал острее, у него воз-
никла потребность в более глубоком, душевном страдании, поскольку удел пи-
сателя — испытывать душевные муки.

Среди русских писателей Чехов оказал на меня самое сильное влияние. Я по-
ражен его характерными блистательными короткими фразами, его такими уди-
вительными, все разъясняющими деталями, крупицами его драгоценных мета-
фор; еще более поражен его чувствами и настроениями, чутким пониманием, его 
добротой и безграничной грустью.

Увы, но на сей раз принимающая сторона спланировала поездку так, что в 
графике не нашлось возможности посетить Мелихово. Они заметили мое глу-
бокое разочарование и тогда предложили компенсирующий вариант— во время 
пребывания в Москве посетить Новодевичий монастырь, где похоронен Чехов.

Я читал книгу моего хорошего друга, известного исследователя русской ли-
тературы Гао Мана о “культуре кладбищ в России” — “Возвращение души”. Я 
думаю, даже если бы я посетил Мелихово, все равно стоило бы взглянуть на мо-
гилу Чехова. Это место вечного упокоения его души. 

Поэтому я купил цветы.
В Новодевичьем монастыре похоронено много известных людей. Я целена-

правленно искал могилу Чехова.
Это очень скромная могила. Квадратный участок земли в обрамлении кру-

глых колонн с чугунным переплетением. Внутри — две черно-белые каменные 
стелы. Справа, белая – Чехова, слева, черная – его жены Ольги. Между ними 
простая каменная плита. На ней инкрустированы несколько медных пластинок, 
на которых выгравированы их имена и фамилии. При жизни глубоко любившие 
друг друга, они похоронены вместе. Нет изящной работы, нет роскоши и украше-
ний. Над чеховским надгробием выполнен остроконечный навес-крыша, видимо, 
автор проекта хотел защитить его от дождя. Эта деталь выражает безграничную 
любовь людей к Чехову. Потому что — Горький сказал: “Этот человек сообщил 
нам, что же такое, в конце концов, счастье и смысл жизни”. Эти слова кажутся 
простыми и банальными, но если ты в безвыходной ситуации в жизни, или чув-
ствуешь, что не к чему тянуться, то поймешь, что в них глубокий смысл. 

Я перегнулся через низкую оградку и воткнул  букет гвоздик в землю перед 
его надгробием. Там уже было много цветов всех оттенков, я лишь добавил 
свой. Конечно, Чехов не знает нас, приносящих ему цветы, но те, кто их прино-
сит, будут продолжать это делать из поколения в поколение. Какая же, в конце 
концов, сила заставляет людей по своей воле и с глубоким чувством нести цветы 
на его могилу?

Если человек посеет на земле любовь, правду, искренность, ему непременно 
будут отвечать вечной благодарностью. Эта благодарность — цветы и любовь.
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КИТАЙ ТА ЙОГО СУСІДИ

“ПИТАННЯ ЕТНІЧНИХ КИТАЙЦІВ” В ІНДОНЕЗІЇ ТА 
МАЛАЙЗІЇ: РІЗНІ ПІДХОДИ – РІЗНІ РЕЗУЛЬТАТИ

С. В. Жеребчук

Після повалення режиму Сукарно в 1965 році Індонезією прокотилася хвиля ан-
ти-китайських заворушень. Тисячі етнічних китайців були вбиті у повстаннях або 
зазнали серйозних матеріальних збитків. Майже усі дослідники того періоду, схо-
дяться на думці, що ініціатором анти-китайських заворушень був генерал Сухарто. 

Чотири роки по тому, сусідня Індонезії країна, Малайзія, також зіткнулася 
з серйозними етнічними конфліктами між корінною більшістю і китайською 
меншиною. У ході загальних виборів, що відбулися в 1969 році, етнічні китайці 
отримали більшість місць у виборчих округах в Куала-Лумпурі. Тисячі китайців 
святкували свою перемогу на виборах в столиці, що призвело до жорстких зі-
ткнень з бумі путра (корінним населенням). Дуже швидко вуличні заворушення 
переросли в етнічні зіткнення в ряді міст півострова Малакка. Як і в Індонезії, в 
Малайзії китайська меншина також займала домінуюче становище в сфері еко-
номіки. Саме це домінування було причиною неприязні з боку корінного малай-
ського населення. 

Після заворушень і зіткнень, етнічні китайці в Індонезії та Малайзії зрозуміли, 
що необхідно кордінально змінити форму відносин з корінним населенням. В 
Індонезії китайські бізнесмени намагалися встановити дружні відносини з пере-
січними індонезійцями, в той час як в Малайзії, китайська меншина зміцнювала 
відносини з малайською правлячою партією. Саме різниця в підходах до врегу-
лювання міжетнічного конфлікту призвела до різних результатів, що чітко мож-
на було простежити під час кризи 1997 – 1998 років. 

У ході свого дослідження, автор використав історичний та порівняльні мето-
ди. Порівняльний метод є одним із найважливіших у суспільних науках. Науков-
ці виходять з того, що чим більше явищ порівнюються, тим більша ймовірність 
того, що причини даних явищ можуть бути виявлені і узагальнені. У соціологіч-
них дослідженнях політичних подій і процесів часто використовуються порів-
няння з аналогічними подіями і процесами в інших контекстах [Burnham 2004, 
55]. Таким чином, порівняльний метод дає змогу визначити основні особливості 
певних явищ та подій. 

Способи застосування порівняльного аналізу
В принципі можна говорити про два види порівняльних конструкцій дослі-

дження: 
1) Порівняння різних предметів або явищ – зустрічається даний спосіб пере-

важно в політологічних дослідженнях. 
2) Порівняння близьких предметів або явищ – даний спосіб порівняння більш 

широко використовується науковим співтовариством. 
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На відміну від першого способу, другий передбачає порівняння більше двох 
предметів, випадків або явищ, що досліджуються і є аналогічними по своїй суті. 
[Burnham 2004, 63].

Змінні (або фактори), які використовуються при порівняльному аналізі можна 
розділити на три категорії: залежні змінні, незалежні змінні і контрольовані змінні. 
Відповідно до логіки таких конструкції, можна зробити висновок, що незалежна 
змінна має вплив на залежну змінну. Це означає, що чим більше спільних рис ма-
ють явища або предмети, які досліджуються, тим легше можна бути знайти змінні, 
які відрізняються, а отже і простежити причини даних змін. [Smith-Doerr 2005, 12]. 

Причини вибору Малайзії та Індонезії як прикладів використання порівняль-
ного методу

Автором було обрано Малайзію та Індонезію як приклад використання по-
рівняльного методу в історичних дослідженнях. Такий вибір був здійснено не 
випадково. Індонезія та Малайзія схожі як в соціальному та культурному, так і в 
політичному аспектах: домінування мусульманського суспільства, схожість мов, 
колонізація європейськими країнами в минулому, членство в АСЕАН і т. д. Крім 
того є ще один дуже важливий аспект, характерний для обох країн, - китайська 
меншість, яка володіє більшістю національних багатств.

 Подібності у політичній сфері
1. Перебування при владі сильного політичного лідера. З 1968 року по 

1998 рік при владі в Індонезії перебував президент Сухарто. При задекларованій 
демократії, режим Сухарто навряд чи можна вважати демократичним. Уся по-
внота влади перебувала в одних руках і, крім того, на всіх державних посадах пе-
реважали військові. У Малайзії з 1981 року до влади прийшов Махатхір бін Мо-
хаммад. Незважаючи на прогресивні реформи, яким країна завдячує розквітом, 
прем’єр-міністр використовував авторитарні методи управління. Як і в Індонезії, 
влада була жорстко централізована. 

2. Антикомуністичні настрої та анти-китайська політика. Обидві країни 
виступили фундаторами АСЕАН. В організації вони вбачали гарантію нерозпо-
всюдження комуністичного впливу в Південно-Східній Азії під час холодної ві-
йни. Країною-загрозою, яка і поширює комуністичний вплив, вважався Китай. 
Крім того, в обох країнах китайська меншість контролювала переважну біль-
шість природних багатств, що дало поштовх анти-китайській політиці.

Подібність у політиці щодо китайської бізнесової еліти
1. Домінація етнічної китайської меншини в економічній сфері. Китайські 

бізнесові структури досить широко були представлені в обох країнах. Вони мали 
значний вплив на прийняття політичних рішень, створили цілі транснаціональ-
ні компанії. [Granovetter 1985, 143]. Так, на 1990 рік етнічні китайці становили 
28% від загального населення Малайзії, а володіли 45.5 % національних багатств 
країни. [Gomez 2001, 62]. В Індонезії китайська меншина становила всього 3 % 
від усієї кількості населення, але володіла понад 70 % національних багатств. 
[Mackie 1999, 187].

2. Власний бізнес – як пріоритет серед китайської національної меншості. 
В обох країнах Південно-Східної Азії китайське населення майже ніколи не за-
ймало посад службовців, вчителів, лікарів, обслуговуючого персоналу, вона за-
вжди було орієнтоване на створення та розвиток власного бізнесу. Причинами 
такої ситуації можна вважати мізерну можливість ведення бізнесу на батьків-
щині та сприяння місцевих влад у розвитку власного бізнесу на перших етапах 
державобудівництва. [Granovetter 1985, 149].
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Особливості взаємодії політичної та бізнесової еліти
Приклад Малайзії
Після другої світової війни, коли Малайзія здобула незалежність, для захис-

ту своїх інтересів китайський капітал створив Малайсько-Китайську асоціацію 
[Gomez 2001, 65]. Протягом перших років незалежності був досягнутий неглас-
ний компроміс між малайським та китайським населенням: китайці зосереджу-
ють у своїх руках економіку державу, але за жодних обставин не втручаються в 
політичні справи, тоді як малайці мають виключне право формувати політику 
держави. Такий розподіл можна вважати поділом сфер впливу між двома провід-
ними партіями Малайзії МКА та UMNO. MКA ідентифікувала себе як групу, яка 
відстоює права та інтереси китайської бізнесової еліти, в той час як UMNO була 
провідною політичною партією, яка представляла інтереси корінного малайсько-
го населення. Ці дві групи представляли дуже різні інтереси, а тому співпраця 
між ними не мала ні спільної, ні регулярної бази.

Конфронтація на етнічному підгрунті 1969 року була поворотним пунктом, 
що змусив малайські правлячі еліти провести докорінні перетворення в політич-
ній та економічній сферах. Лідери китайської етнічної меншини бачили лише два 
шляхи виходу з кризи: згуртуватися у боротьбі проти нової політики або розро-
бити більш гнучкий підхід до етнічної політики з боку правлячих кіл. [Lee 2000, 
209]. Але ні політичні еліти Малайзії, ні її корінне населення не були зацікав-
лені в налагодженні діалогу. Лідери китайської партії розуміли, що малайське 
населення опинилося у вигіднішому положення зокрема і завдяки згуртованості 
та активності UMNO. Президент МКА Тан Сю Сін ініціював реформу своєї по-
літичної партії беручи за основу приклад партії малайської більшості. [Wanandi 
1999, 210].

Для досягнення своїх цілей, китайська партія вирішила зміцнити свої зв’язки 
з усіма національностями, які були представлені в Малайзії. Спільно з UMNO та 
MIК (Малайським індійським конгресом), MКA сформувало коаліцію названу 
Barisan Nasional (Національний фронт), з метою сприяння міжетнічної співпраці. 
Така співпраця була вигідною обом сторонам. Так, китайська партія спиралася 
на UMNO у вирішенні політичних питань, а малайська партія використовувала 
фінансові ресурси китайського бізнесу. [Gomez 2001, 66].

Окрім взаємних політичних та економічних вигод, Національний фронт ви-
ступав у ролі міжетнічної платформи для вирішення спірних питань. Наприклад, 
починаючи з середини 1970-х років правляча партія розпочала так звану нову 
економічну політику, метою якої було розподіл ресурсів між трьома найбільши-
ми етносами Малайзії – китайцями, малайцями та індусами. В цілому, завдяки 
консультацій на базі Національного фронту, вдалося досягти консенсусу між ет-
нічними групами [Wanandi 1999, 133].

Так чи інакше, з моменту заснування Національного фронту, багато проблем 
було вирішено саме завдяки їх обговоренню та вивченню. І саме завдяки вирі-
шенню міжетнічних суперечок вдалося досягти успіхів в економічній політиці. 
Китайський бізнес бачив вигоду для себе у підтримці даної політики, а отже не 
боявся стимулювати ріст економіки.

Можна зробити висновок, що етнічні відносини в Малайзії в більшості випад-
ків перебували в конституційному полі. Будь-які проблеми вирішувалися шляхом 
переговорів та досягнення консенсусу. Необхідно також зазначити, що питання 
вирішувалося спочатку всередині китайської общини, досягалося певне рішення, 
а лише потім з цим питанням виходили на загальнонаціональний рівень.
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Приклад Індонезії
Після повалення режиму Сукарно, посаду обійняв генерал Сухарто на довгі 

32 років. Період перебування при владі Сухарто було названо з подачі самого 
президента Новий порядок.

На відміну від Малайзії, проблеми між правлячою елітою та китайським біз-
несом вирішувалися у зовсім інший спосіб. Будь-які рішення політичного чи еко-
номічного характеру залежали лише від рішень президента Сухарто.

Лім Ші Лонг та Боб Хасан (сподвижник Кіан Сана) найкращі приклади такого 
стану справ в індонезійському суспільстві. Сухарто та Лім були давніми дру-
зями. У 50-х роках майбутній президент був лише лейтенантом, а Лім володів 
невеликим бізнесом. Після приходу до влади Сухарто, невеличкий бізнес Ліма 
переріс у бізнес-імперію, яка не раз спонсорувала особисто Сухарто та правлячу 
партію Голкар. У середині 70-х років, коли влада Сухарто в країні стала одно-
осібною та беззаперечною, Лім став найбагатшою людиною в державі. А у 80-х 
роках усі фінансові можливості сім’ї індонезійського лідера були зосереджені в 
холдинзі Ліма [Vatikiotis 1998, 14]. 

Історія Боба Хасана дуже схожа з Лімом Ші Лонгом. Боб Хасан був задіяний 
у благодійному фонді Сухарто, що дало змогу ще одному другу президента каз-
ково розбагатіти [Vatikiotis 1998, 14].

Зв’язки Лім – Сухарто та Хасан – Сухарто демонструють два важливі аспекти 
індонезійської політики та економіки:

1) Високий ступінь залежності підприємців від волі уряду.
2) Діяльність будь-яких бізнес груп зазнавала втручання державних структур 

[Diao 2001, 132]. 
У більшості дослідників цього явища зустрічається думка, що зв’язки китай-

ського бізнесу з владою стало вирішальним фактором розквіту китайських під-
приємств [Diao 2011, 142]. 

З середини 80-х років Лім та Хасан стали найближчими соратниками прези-
дента, а час, який він витрачав з ними у грі в гольф, був набагото більший, ніж 
той час, який Сухарто приділяв своїм міністрам [Vatikiotis 1998, 15].

Цікавим лишається той факт, що під час захоплення влади та в подальшому 
президент Сухарто здійснював антикитайську політику. Багато китайських біз-
несменів зазнали утисків. Весь срок перебування Сухарто при владі китайський 
бізнес почувався вразливим та охоче обмінював значні кошти на лояльність уря-
ду [Vatikiotis 1998, 50].

Звичайно не усім китайським бізнесменам так щастило, як Ліму або Хасану, 
які мали прямий доступ до президента та користувалися його всесторонім покро-
вительством. Тим бізнес структурам, яким пощастило менше, довелося шукати 
посередників між ними та урядом [Gaffar 1999, 110].

Якщо порівняти малайську та індонезійську моделі взаємодії з китайськими 
бізнес структурами, то можна зробити висновок, що малайська модель надавала 
перевагу діалогу. Китайські бізнесмени в межах свого об’єднання мали однако-
ві можливості. В той же час, серед китайських бізнесменів Індонезії доступ до 
правлячого ресурсу мала обмежена кількість осіб, які лише завдяки особистим 
зв’язкам з правлячою елітою та спонсоруванню урядових осіб змогли домогтися 
економічного благополуччя.

Як зазначалося раніше у тій моделі відносин, яка склалася в Індонезії, ядро 
становив президент Сухарто, який розподіляв усі блага та ресурси. Така система 
склалася також через саму традиційну культуру відносин. Патріархальна тради-
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ція в Індонезії виникла ще в феодальну епоху і мало змінилася до початку 21 
століття. Відповідно до політичних та соціальних традицій Яви мудрість є моно-
полією правителів і саме завдяки щедрості та благодійності правителів народ був 
звільнений від невігластва. А корупція завжди лишалася прерогативою правите-
лів. Тому, покірність рішенням влади – це був обов’язок китайських бізнесменів. 
Така система відносин була властивою для індонезійського народу та народів, які 
з давніх давен населяли територію острівної країни.

Економічна криза 1997 року продемонструвала нездатність подібної моделі 
суспільних відносин реагувати на виклики нової епохи. Уряд зрозумів, що не 
зможе вивести країну з кризи і, тому, почав звинувачувати саме китайських біз-
несменів. 1998 року Міністр соціальних справ Сіті Нарянті Рукнама (дочка пре-
зидента Сухарто) заявила, що китайський бізнес винуватий у тяжкому станови-
щі держави, оскільки відмовляється фінансово підтримати економіку Індонезії 
[Robinson 1986, 56]. 

Через шалений тиск з боку уряду та звинувачення в економічному колапсі, 
китайський бізнес змушений був покинути Індонезію, що ще більше погіршило 
ситуацію і привело до масових заворушень та зміни правлячих еліт.

Висновки
Проаналізувавши вищесказане можна зробити наступні висновки:
1) Різниця у структурі міжетнічних відносин у Малайзії та Індонезії значно 

вплинула на двосторонні відносини держав. Іншими словами, різниця в меха-
нізмі прийняття політичних рішень, різниця у ставленні до схожих проблем (у 
нашому випадку етнічних) впливає на вирішення тих або інших міжнародних 
проблем.  2) Різниця у підходах до вирішення китайського питання відбилася 
на ситуації, що склалася внаслідок економічної кризи 1997 року. Малайська мо-
дель взаємодії з китайської меншиною була спрямована на консолідацію влади 
та бізнесу з метою отримання вигод обом сторонам. Тому 1997 року китайський 
бізнес допоміг уряду вийти з кризи майже без значних втрат для економіки. З 
іншого боку, жорстка позиція Індонезії щодо власного китайського населення, 
зосередження економічних ресурсів лише у двох-трьох руках друзів президента 
унеможливило допомогу бізнес структур під час фінансової кризи. 3) Довіра чи 
особисті зв’язки не є гарантією стабільних відносин між елітами. Як показує при-
клад Індонезії та Малайзії міцні та надійні зв’язки мають базуватися на здоровій 
взаємній вигоді сторін.
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ІМПЕРАТОР ЯК ВИХОВАТЕЛЬ НАРОДУ (ЯПОНСЬКИЙ 
РЕСКРИПТ ПРО ВИХОВАННЯ 1890 Р. ТА СВЯЩЕННІ 
ЕДИКТИ КИТАЙСЬКИХ ІМПЕРАТОРІВ)

С. В. Капранов

30 жовтня 1890 р. в Японії було оприлюднено один із найважливіших докумен-
тів, що закладали основи нової державної ідеології у процесі модернізації країни 
у період Мейдзі (1868 – 1912). За значенням цей короткий текст стоїть поруч із 
першою Конституцією 1889 р., а пошана, якою він був оточений, ставить його в 
один ряд зі священними писаннями релігій світу. 

Назва цього документу – Кьо:іку-ні кансуру цьокуґо 教育ニ関スル勅語1, 
скорочено Кьо:іку цьокуґо 教育勅語 – дозволяє неоднозначне тлумачення, 
оскільки слово кьо:іку 教育 може бути перекладене як “навчання”, “вихо-
вання” та “освіта”. У російському японознавстві зазвичай надають перевагу 
перекладу “освіта” (“образование”), натомість німці вважають, що йдеться про 
“виховання” (“Erziehung”) [История Японии 1998, 73; Комаровский 2002, 279; 
Erziehungsedikt; Kaiserliche Verordnung... 1904]. Усталений англійський пере-
клад –“education” – дозволяє обидва тлумачення [The Imperial Rescript ... 1968]. 
На наш погляд, кьо:іку в цьому випадку слід перекладати як “виховання”, 
оскільки в тексті йдеться не про навчальні заклади чи систему освіти, а про 
моральні чесноти, і адресатом є не лише вчителі та школярі, а весь народ, усі 
піддані (сіммін 臣民). 

Варто зазначити, що саме по собі слово кьо:іку – біном китайського по-
ходження (кит. цзяо юй), що складається з двох частин: “навчати” 教 + 育 “ви-
ховувати, ростити”. Найбільш ранній випадок його використання в тексті 
ми знайшли у Мен-цзи (13:20), який зазначає, що одна з трьох радощів (ле 楽) 
шляхетного мужа2 – “збирати найвидатніші таланти Піднебесної, навчати й ви-
ховувати їх” (де Тянь ся ін цай ер цзяо юй чжі 得天下英才而教育之) [Mencius 
1998, 480]. Але й саме поняття навчання-цзяо у конфуціанській традиції завжди 
означало в першу чергу прищеплення учневі певних моральних чеснот, а не лише 
передання йому певної інформації.

Друга частина назви, слово цьокуґо 勅語, означає жанр документу. Найчасті-
ше в перекладах його називають “рескриптом”, і це відповідає офіційній версії 
[див. Кан’ейфуцудоку...1909]. Проте в літературі зустрічаються й інші варіанти – 
“указ” [История Японии 1998, 73], “едикт” [Erziehungsedikt]; “постанова, наказ” 
(нім. “Verordnung”) [Kaiserliche Verordnung... 1904]. Звернімо увагу, що слово 
“рескрипт” походить від латинського rescriptum – “написане у відповідь”. На-
томість цьокуґо 勅語 в японській правовій термінології означає усне імператор-
ське повеління (про що свідчить ієрогліф ґо 語 – “говорити, розповідати”). І дій-

1 У даній статті японські слова, крім загальновживаних, наведено в українській транслі-
терації М. Федоришина. Транслітеровані слова (крім власних назв) виділено курсивом. 
Знак : позначає подовження голосного. Для транслітерації китайських слів у даній стат-
ті використано українізовану систему Палладія. Ієрогліфічне написання наведено лише 
там, де це необхідно з точки зору змісту статті. 
2 Дві інші – коли батьки живі і брати не мають турбот, та коли не соромно ані перед Небом, 
ані перед людьми.
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сно, Кьо:іку цьокуґо був проголошений імператором Мейдзі3 у палаці 30 жовтня 
1890 р. перед прем’єр-міністром Ямаґатою Арітомо (1838 – 1922) та міністром 
освіти, науки і культури Йосікавою Акімасою (1842 – 1920), і лише наступного 
дня був опублікований в урядовому віснику “Канпо:” [Кю:тей рокудзі 1909]. За-
пис такого усного повеління називався4 цьокуґосьо 勅語書. Цікаво, що на таких 
записах, як правило, імператор не ставив свій підпис; проте Кьо:іку цьокуґо є 
виключенням, на ньому стоїть і підпис, і печатка монарха. Незважаючи на все 
зазначене, ми вважаємо за доцільне зберігати офіційний переклад цьокуґо як ре-
скрипт. Таким чином, назву Кьо:іку цьокуґо ми перекладаємо як “Імператорський 
рескрипт про виховання” (далі скорочено – Рескрипт). 

Текст Рескрипту (переклад див. додаток 1) поділяється на три частини. Пер-
ша містить два важливі твердження: (1) що в основі держави від самого початку 
закладена доброчесність-де 徳 (япон. току); (2) що сутність японської держави 
(країноєдність – кокутай 國體), а також джерело виховання (кьо:іку) полягає у 
єднанні всіх японців у відданості цю: 忠 (кит. чжун) і пошані до батьків ко: 孝
(кит. сяо). Усе це цілком відповідає традиційному конфуціанському розумінню 
держави; новим тут є лише поняття кокутай, яке запровадив конфуціанський фі-
лософ Аїдзава Сейсісай (1782 – 1863), і яке означає державу (Японію) як єдине 
тіло, організм, що включає її природу, народ і імператора5. 

Друга частина містить 12 приписів (токумоку 徳目):
1. Пошана (ко: 孝) до батька і матері;
2. Дружба (ю: 友) з братами і сестрами;
3. Гармонія (ва 和) між чоловіком та дружиною;
4. Довіра (сін 信) між друзями;
5. Скромність і заощадливість (кьо:кен恭儉) по відношенню до себе;
6. Доброчинність (хакуай博愛) по відношенню до інших;
7. Оволодіння науками (ґаку學) і професійними навичками (ґьо: 業);
8. Розвиток розумових здібностей (ціно: 智能);
9. Вдосконалення моральних якостей (токкі 德器);
10. Пріоритет суспільних інтересів (ко:екі 公益) над особистими;
11. Пошана до Конституції (коккен 國憲) та слідування законам (кокухо: 國法);
12. Вірність обов’язку і хоробрість (ґію: 義勇).
Третя, заключна частина містить заклик дотримуватися окресленого вище 

Шляху-Дао 道 (япон. до:) і невід’ємних від нього традицій предків. 
Як бачимо, за змістом Рескрипт істотно відрізняється від правових актів у за-

хідному розумінні: він має радше морально-етичний характер. Незвичним для 
юридичного документа був і статус Рескрипту. Усі школярі, починаючи з друго-
го класу, повинні були знати його текст на пам’ять. У святкові дні – на День за-
снування імперії (Кіґенсецу, 11 лютого), День народження імператора та Новий 
рік, а з 1927 р. – також на День Мейдзі6 (3 листопада) у всіх школах проводили ри-
3 У підготовці тексту Рескрипту брало участь кілька державних діячів, у т. ч. Ямаґата 
Арітомо, юрист Іноуе Ковасі (1843 – 1895), наставник імператора Мотода Нагадзане (1818 
– 1891) тощо [Hardacre 1991, 121; The Imperial Rescript... 1968, 139]. Проте визначальне 
значення мало те, що імператор проголосив Рескрипт від свого імені.
4 Термінологія, про яку йдеться, була чинною до запровадження нової Конституції Японії 
1945 р. 
5 Докладніше див. у нашій статті “Трансформації духовної культури Японії в ХІХ ст. (на 
прикладі сінто)” (у друці). 
6 День народження імператора Мейдзі, який під іншою назвою зберіг статус державного 
свята і при наступних імператорах. 
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туал, під час якого директор перед учнями урочисто зачитував текст Рескрипту. 
Менш урочисті читання проводилися на щомісячних зборах. Копію Рескрипту, 
пожалувану монархом, разом із портретами імператора та імператриці зберігали 
в кожній школі як святиню у спеціальному приміщенні – хоандені 奉安殿, перед 
ними ставили підношення, як на вівтарі божествам-камі. Учні й викладачі пови-
нні були церемоніально кланятися копії Рескрипту. Відомі випадки, коли під час 
пожеж директори шкіл ціною власного життя рятували ці священні копії. Особи, 
які виявили неповагу до Рескрипту, ставали об’єктом адміністративних покарань 
і переслідувань. Найбільшого розголосу набув випадок з Уцімурою Кандзо: (у 
той час – шкільним вчителем)7, який відмовився кланятися Рескрипту, оскільки, 
будучи християнином, вважав цей ритуал за ідолопоклонство. Він був звільне-
ний за наказом міністра освіти і підданий різкій критиці у пресі [Комаровский 
2002, 280-281; Hardacre 1991, 108-109, 122-124]. 

Для детального роз’яснення народу змісту Рескрипту було створено чимало 
коментарів, перші з яких з’явилися одразу ж по його оприлюдненню. До певної 
міри це було обумовлено лаконічністю тексту та звичайним для тих часів ви-
користанням високого стилю письмової мови бунґо, близької до класичної япон-
ської мови ІХ – XIІ ст., і насиченої запозиченнями з камбуну – японізованої версії 
веньяню. Найвпливовішим був виданий 1891 р. коментар відомого філософа Іно-
уе Тецудзіро: (1855 – 1944) “Роз’яснення Імператорського рескрипту про вихо-
вання” (“Цьокуґо енґі” 勅語衍義), наклад якого нараховував близько чотирьох 
мільйонів примірників [Hardacre 1991, 122]. Японський уряд докладав зусиль і 
для ознайомлення з Рескриптом громадян іноземних країн. Про це свідчить, на-
приклад, видання Міністерством освіти, науки і культури збірника офіційних пе-
рекладів цього документу китайською (веньянем), англійською, французькою та 
німецькою мовами з англійською передмовою [Кан’ейфуцудоку...1909]. 

Ритуальне вшанування Рескрипту було припинене лише 1945 р. за розпоря-
дженням американської окупаційної адміністрації, а 19 червня 1948 р. рішенням 
обох палат парламенту цей документ був скасований, проте і досі він до певної 
міри зберігає популярність: зокрема, його копії поширюють у токійському свя-
тилищі Мейдзі-дзнґу:, присвяченому обожненому імператору Мейдзі. 

Дослідники зазвичай акцентують увагу на політичній ролі Рескрипту, 
пов’язуючи його з консервативною реакцією на вестернізацію та націоналіс-
тичними тенденціями [История Японии 1998, 73; The Imperial Rescript... 1968, 
139]; особливо докладно розглядають його роль у становленні так званого “дер-
жавного сінто” [Комаровский 2002, 279-281; Hardacre 1991, 121-124]. Водночас 
поза увагою залишається зв’язок Рескрипту з традицією – як японською, так і 
китайською конфуціанською. На наш погляд, лише помістивши цей документ у 
контекст традиції, ми можемо визначити, якою мірою він слідує її зразкам і що в 
ньому є новацією, продуктом модернізації, а відтак, краще зрозуміти особливості 
змін, що відбувалися в Японії в добу Мейдзі. 

У стародавній Японії управління державою (мацуріґото) розуміли як космо-
гонічний ритуал (мацурі). Таке бачення цілком відповідає й архаїчній китайській 
традиції, до якої конфуціанство, проте, додало аспект морального виховання. 
Накази досконаломудрих правителів давнини стали частиною конфуціанського 
канону (“Шу цзін”). У японській культурі божественний статус тенно: віддавна 
надавав його наказам (мікотонорі або семмьо:) ще більшої сакральності, їхній за-
пис і проголошення мали ритуальний характер [докладніше див.: Норито. Сэммё 

7 Уцімура Кандзо: (1861 – 1930) – видатний японський християнський мислитель. 
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1991, 57-58]. О. М. Мещеряков виділяє серед функцій японського імператора 
– поруч із судовою, дипломатичною, військовою тощо – освітньо-виховальну 
функцію. З традиційного погляду, тенно: був “культурним героєм” – покровите-
лем знання, наук, віршування, ініціатором запровадження шкільної освіти [Ме-
щеряков 2004, 75, 77]. Дослідник зазначає: “Крім того, тенно: вважали головним 
“експертом” у справі навчання народу моральної поведінки. Збереглися численні 
укази, як слід вести себе при дворі і як вдягатися, похвала батьколюбивим синам 
та дочкам, вірним чоловікам та дружинам, заклики до скромності в побуті, вико-
рінення пиття вина тощо” [Мещеряков 2004, 78]. Усе це до певної міри пояснює 
особливості тексту і функціонування Рескрипту. Проте звернення до китайської 
традиції дає, на наш погляд, значно більше матеріалу для порівняння. 

ІІ
Найближчий аналог Рескрипту ми знаходимо у Китаї династії Цін. Це так зва-

ний Священний едикт (Шен юй 聖諭8) імператора Кансі (прав. 1661 – 1722), чет-
вертого імператора цієї династії, проголошений 1670 р. Він включає 16 настанов 
(див. додаток 2). 

Едикт Кансі породив цілу низку текстів, спрямованих на його тлумачення та 
роз’яснення широкому загалу. В. Майр аналізує десять таких книжок, написаних 
різними варіантами китайської мови – від високого класичного веньяню до роз-
мовної мови – та з різними підходами до тлумачення Священного едикту (див. 
зведену таблицю [Mair 1987, 356]). Найбільшим авторитетом з них користував-
ся, звісно, коментар, написаний 1724 р. сином Кансі – імператором Юнчженом 
(прав. 1723 – 1735). Цей досить великий – близько 10 тис. ієрогліфів – текст під 
назвою “Розлогі повчання до Священного едикту” (“Шен юй ґуан сюнь” 聖諭
廣訓) був перекладений маньчжурською та монгольською мовами [Mair 1987, 
336-337]. Найбільш популярним тлумаченням розмовною мовою була книга 
Ван Юпу (1681 – 1760) “Розширення розлогих повчань до Священного едикту” 
(“Шен юй ґуан сюнь янь” 聖諭廣訓衍)9. 

Маньчжурські імператори створили й систему, що мала доносити зміст едик-
ту Кансі (пізніше – з коментарем Юнчжена) до широкого загалу: його зміст по-
винні були роз’яснювати спеціальні сільські лектори сян юе 鄕約; лекції мали 
відбуватися першого та п’ятнадцятого числа щомісяця. У XVIII ст. в кожному 
населеному пункті було створено спеціальне місце для проведення таких лекцій, 
які мали ритуальний характер [Mair 1987, 349-351]. За описом В. Мілна, це був 
“чистий, просторий публічний зал” з підвищенням, на якому стояла табличка з 
ім’ям імператора; звідти можна було пройти в інший зал – “на кшталт моли-
товні” – з вівтарем, на якому запалювали пахощі, та сценою. Слухачі збиралися 
у святковому вбранні, тричі преклоняли коліна перед табличкою з імператор-
ським ім’ям, щоразу тричі кланяючись земно, потім проходили до “молитовні”, 
де, власне, і проводилася лекція. Крім лектора, в ритуалі брав участь церемоній-
мейстер, який керував усім дійством [Milne 1870, vii-viii]. Згідно зі свідченнями 
європейців першої пол. ХІХ ст., лекції зі “Священного едикту” нерідко проводи-
8 Дослівно цю назву краще перекласти як “Премудрі поради” або “Премудре напучуван-
ня”, проте ми будемо дотримуватися усталеної в західній літературі назви “Священний 
едикт” (“The Sacred Edict”).
9 Пізніше поширена в більш офіціозній редакції під назвою “Прямі пояснення розлогих по-
вчань до Священного едикту” (“Шен юй ґуан сюнь чжі цзє” 聖諭廣訓直解). Англійською 
мовою переклали В. Мілн [Milne 1870] і Ф. Баллер (з паралельним текстом оригіналу) 
[Baller 1892]. Див. також переклад фрагментів, які інтерпретують дев’яте правило Кансі: 
[Wang Youpu’s... 1993]. Про Ван Юпу та його книгу див. [Mair 1987, 337-340]. 
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лися у храмах (наприклад, у храмі бога-заступника міста) [Mair 1987, 352-354]. 
Крім таких офіційних церемоній, були й неформальні читання, які проводили 
мандрівні проповідники конфуціанської моралі. Як повідомляє у своїй автобіо-
графії відомий вчений Ґо Можо (1892 – 1978), перед виступом такий проповідник 
також споруджував своєрідний вівтар з табличкою, на якій була написана назва 
едикту, запалював свічки та пахощі, кланявся. Подібні неформальні лекції не-
рідко супроводжувалися акомпанементом дзвоників або бамбукових тріскачок і 
розповідями повчальних історій. У Кантоні в 1880-ті роки такі дійства відбува-
лися мало не щодня [Mair 1987, 354-355].

“Священний едикт” Кансі, проте, мав прототип. Його створив трьома століт-
тями раніше перший імператор династії Мін – Чжу Юаньчжан (храмове ім’я – 
Тай-цзу, правив під гаслом Хун-у 1368 – 1398). Цікаво, що він обрав для своєї 
династії назву “Світла” (мін 明), що перегукується з гаслом “Мейдзі” 明治 (кит. 
мін чжі) – “Світле правління”. Він також запровадив звичай не міняти няньхао 
(“гасло правління”) протягом усього перебування на престолі, відтак імператорів 
називати за гаслами правління [Крюков, Малявин, Софронов 1987, 23]. У Японії 
аналогічну новацію було запроваджено за імператора Мейдзі. 

 Повчання народові Чжу Юаньчжана було дуже лаконічним, як свідчить його 
інша назва “Лю юй” (六諭) – “Шість правил”10:

1. 孝順父母 сяо шунь фу му “Шануй і слухайся батька й матері”
2.尊敬長上 цзунь цзін чжан шан “Поважай старших”
3. 和睦郷里 хе му сян лі “Живи у злагоді з сусідами”
4. 教訓子孫 цзяо сюнь цзи сунь “Навчай дітей і онуків”
5. 各安生理 ґе ань шен лі “Кожен спокійно роби свою справу”
6. 毋作非為 ґуань цзо фей вей “Не чини зла”.
Донести ці настанови до народу, за задумом імператора, повинні були пред-

ставники общинних органів самоуправління – “старці” (лао жень) [Крюков, Ма-
лявин, Софронов 1987, 26]. Чиновник Чжун Хуамінь у 1587 р. написав книжку 
“Ілюстроване пояснення Священного едикту” (“Шен юй ту цзє” 聖諭圖解), яка 
містила до кожного правила прозовий коментар, вірш, малюнок та повчальну іс-
торію, що стосувалася малюнка. Книжку було вирізьблено на кам’яній стелі, від-
битки з якої повинні були бути розповсюджені таким чином, щоби кожна сім’я 
мала власний примірник [Mair 1987, 327–328]. Імператор маньчжурської династії 
Шуньчжі (прав. 1643 – 1661), батько Кансі, наказав 1652 р. пропагувати Свя-
щенний едикт Чжу Юаньчжана по всій імперії, для чого і створив згадану вище 
систему сільських лекторів [Mair 1987, 349]. Отже, Шість правил слугували без-
посереднім взірцем для Кансі. 

Для нашого дослідження, однак, важливо, що у зв’язку з пропагандистською 
компанією 1652 р. Фань Хун написав новий коментар до едикту Чжу Юаньчжана 
– “Роз’яснення Шести правил” (“Лю юй янь і” 六諭衍義) [Mair 1987, 328]. Саме 
ця книга на початку XVIII ст. потрапила до королівства Рю:кю:11 завдяки вчено-
му-конфуціанцю і рюкюському державному діячу Тей Дзюнсоку (1663 – 1735); 
згодом він подарував її копію Йосімуне, восьмому сьоґуну династії Токуґава 
(прав. 1716 – 1745). За наказом бакуфу філософ-конфуціанець Муро Кю:со: (1658 
– 1734) написав до цієї книги коментар, “Сутність роз’яснення Шести правил” 
(“Рікую енґі тайі” 六諭衍義大意), який був поширений як підручник у школах 

10 Англійський переклад див. [Mair 1987, 327], російський – див. [Крюков, Малявин, Со-
фронов 1987, 26]. 
11 Нині – японська префектура Окінава. 
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(теракоя) [Сюй Тінтін 2007, 41-44, 46-47]. Таким чином, едикт Чжу Юаньчжана 
був добре відомий у Японії і міг послужити взірцем для творців Рескрипту [Сюй 
Тінтін 2007, 48]. Втім, лекції зі Священного едикту” Кансі проводилися до кінця 
існування імперії Цін, і, безперечно, також були відомі японцям у ХІХ ст.

ІІІ
Порівняння едиктів Чжу Юаньчжана і Кансі свідчить, що, попри безперечну 

спадковість, належність до однієї традиції і однакову спрямованість, цінський едикт 
не є простим розширенням мінського. Близькими за змістом є перші пункти в обох 
едиктах (у Чжу Юаньчжана йдеться лише про пошану до батьків сяо 孝, а у Кансі 
– ще й про пошану до старших братів), практично тотожними – треті (в обох ви-
падках ідеться про гармонію хе 和 серед сусідів); четвертий пункт Чжу Юаньчжана 
збігається за змістом з одинадцятим пунктом Кансі (належне виховання молодого 
покоління), а п’ятий, відповідно, з десятим (сумлінне ставлення до своєї професії). 
Усі ж інші пункти не мають однозначних відповідників, хоча, звісно, до злодіянь, 
які забороняє шосте правило Чжу Юаньчжана, відносяться і наклепи, і надання при-
тулку дезертирам, і ухиляння від податків (правила 12 – 14 Кансі). Загалом едикт 
маньчжурського імператора має значно конкретніший характер, на той час як його 
мінський прототип містить, можна сказати, загальнолюдські моральні засади.

Порівняймо тепер едикти китайських імператорів з Рескриптом імператора 
Мейдзі. Вступна та заключна частини не мають відповідників у китайських тек-
стах, тому варто обмежитися лише 12-ма приписами-токумоку. Перший і другий 
з них відповідають першому припису Кансі, причому перший токумоку (“поша-
на до батька і матері” – 父母ニ孝 фубо-ні ко:) майже дослівно повторює перше 
правило Чжу Юаньчжана (孝順父母 сяо шунь фу му). П’ятий припис Рескрипту 
(скромність і заощадливість) близький до п’ятого припису Кансі (заощадливість та 
економність). Сьомий токумоку (оволодіння науками та професійними навичка-
ми) до певної міри відповідає шостому припису Кансі (необхідність шкіл), але має 
істотну відмінність – Кансі закликає підданих підтримувати школи, а японський 
імператор воліє, щоби вони самі вчилися. Десятий припис Рескрипту, що закликає 
в першу чергу дбати про суспільний інтерес, можна віддалено співвіднести з тре-
тіми позиціями в обох китайських едиктах, де йдеться про злагоду серед сусідів, 
проте відмінності очевидні. Нарешті, одинадцятий токумоку (законослухняність) 
подібний до восьмого припису Кансі, але в останньому йдеться про необхідність 
навчати законів. Інші шість токумоку Рескрипту не мають відповідників у китай-
ських едиктах12. Це, однак, не означає, що ці приписи не відповідають конфуціан-
ській традиції. Наприклад, четвертий токумоку – “довіра між друзями” (朋友相信
シ хо:ю: ай сіндзі) є перефразованою цитатою з Мен-цзи (5:4): 朋友有信 пен ю ю 
сінь “між друзями є довіра” [Mencius 1998, 189]. Наявність у Рескрипті припису “у 
разі необхідності мужньо віддати життя за Батьківщину” і відсутність її у китай-
ських едиктах можна пояснити самурайською традицією Японії. 

Загалом настанови Рескрипту є менш конкретними, ніж едикту Кансі – напри-
клад, заклики розвивати розумові здібності або вдосконалювати моральні якос-
ті не містять вказівок, про які саме здібності (якості) йдеться. Так само заклик 
оволодівати науками і професійними вміннями менш конкретний, ніж настано-
ва цінувати хліборобство та шовкопрядіння. Це легко пояснити спрямованістю 

12 Сюй Тінтін вважає, що припис гармонії-ва у подружжі є результатом впливу коментарю 
Муро Кю:со: до третього правила Чжу Юаньчжана [Сюй Тінтін 2007, 45, 48]; проте ми 
тут обмежуємося порівнянням основних текстів без урахування коментаторської тради-
ції, бо остання вимагає окремого дослідження 
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реформ Мейдзі на модернізацію країни, а отже, необхідністю засвоєння нових 
знань, створення нових галузей економіки тощо. Слід звернути увагу й на на-
явність у Рескрипті сполучення ієрогліфів 國憲 коккен у новому значенні “Кон-
ституція”, що є виразним знаком суспільних змін. Також важливо, що, згідно з 
Рескриптом, доброчинність японця має бути спрямована на всіх співгромадян, а 
не лише на родичів та сусідів. Можна сказати, що, при всій своїй традиційності, 
Рескрипт орієнтований на формування громадянина модерної держави. Такі цін-
ності, як пріоритет суспільного інтересу над приватним, повага до конституції, 
готовність до захисту своєї країни були прийнятні й зрозумілі для будь-якої за-
хідної держави того часу. У порівнянні з цим едикт Кансі має більш охоронний 
характер – у ньому значно більше застережень та заборон. Це не дивно, адже 
перед маньчжурським імператором наприкінці XVII ст. стояло зовсім інше за-
вдання, ніж перед японським наприкінці ХІХ ст.: насамперед треба було стабілі-
зувати китайське суспільство після тривалого періоду повстань і війн. Але оби-
два вони, і Кансі, і Мейдзі, черпали з єдиного джерела – конфуціанської традиції. 

У будь-якому разі імператорські настанови треба було донести до підданих. 
Китайські імператори, як було зазначено вище, використовували для цього бю-
рократичний апарат, доповнений спеціальним інститутом “сільських лекторів” 
сян юе. Імператор Мейдзі, натомість, використовував школи. У цьому проявила-
ся далекоглядність нової японської правлячої еліти: закон про освіту 1872 р. та 
запроваджена 1885 р. обов’язкова всезагальна початкова освіта [История Японии 
1998, 70-72] створили систему державних шкіл, яка охоплювала все населення, а 
отже, дозволяла ефективно впливати на формування молодого покоління.

Потужним засобом такого впливу в конфуціанській культурі віддавна вважа-
ли ритуал. Як можна зрозуміти з викладеного вище, ритуальний характер при-
таманний функціонуванню як Рескрипту, так і едикту Кансі (щодо едикту Чжу 
Юаньчжана ми не маємо певних відомостей). В обох випадках читання тексту 
проводилися в урочистій обстановці; вони мали регулярний характер, пов’язаний 
з календарним циклом; тексту, як святині, складали шану поклонами й підно-
шеннями пахощів, свічок тощо; для ритуалу використовували особливе примі-
щення. Ми бачимо також, що в обох випадках сакральний характер тексту був 
пов’язаний із сакральністю імператора.

Проте були й значні відмінності. Так, у Китаї присутність імператора симво-
лізувала табличка з його ім’ям, а в Японії – світлини імператора та імператриці. 
Це була ознака нової доби не лише через спосіб відтворення лику государя (фо-
тографія), а й тому, що до реформ Мейдзі традиції портретування імператорів 
не було, більше того, існувала заборона бачити обличчя монарха [Мещеряков 
2004, 98]. Далі, у Китаї для ритуального читання і тлумачення едиктів викорис-
товували особливий зал або вже наявний храм, у Японії ж читання проводили у 
школах, а спеціальна будівля була призначена для збереження копії Рескрипту 
та портретів імператорського подружжя. Це можна пояснити впливом традиції 
сінто, згідно з якою найбільш сакральний предмет у святилищі – сінтай – збе-
рігають в окремому приміщенні, недоступному для звичайних смертних. Зазна-
чмо, що й сам ритуал поклоніння імператорському наказу, звичний для Китаю, 
у Японії сприймався як нововведення. Так, Уцімура Кандзо: називає поклін на 
адресу Рескрипту “дивною церемонією”, “новим винаходом [директора] школи” 
і свідчить про свою розгубленість, викликану незвичністю цього обряду [див. 
Hardacre 1991, 123]. Таким чином, стара китайська традиція на японському ґрунті 
ставала новацією і добре вписувалася в контекст модернізації. 



156

Нарешті, варто звернути увагу, що едикти розглянутого вище типу видавали 
імператори, які стояли близько до початку династії13; їхні наступники лише під-
тримували сакральний статус документу. Це відповідає конфуціанській історіо-
софії, згідно з якою нова династія отримує новий мандат Неба, і, таким чином, 
відбувається свого роду оновлення світу. Видання нового морального кодексу 
було, вочевидь, частиною ритуалу такого оновлення; водночас нові заповіді за-
ново стверджували цінності, проголошені досконаломудрими давнини. Імпера-
тор Мейдзі, хоча й не започатковував династії (навпаки, підкреслював свою при-
належність до божественного роду, що одвічно правив Японією), також розгля-
дав своє правління як оновлення. Про це свідчить, зокрема, слово ісін 維新 (кит. 
вей сінь), яким було позначено його реформи, адже воно апелює до фрази у “Ші 
цзіні”, де йдеться про надання нового Небесного мандату династії Чжоу14. Отже, 
видання Рескрипту мало й такий ритуальний космогонічний аспект. 

Проведений вище аналіз дозволяє зробити такі висновки. 
Рескрипт про виховання імператора Мейдзі від 30.10.1890 р. наслідує кон-

фуціанську традицію, конкретними формами якої стали священні едикти китай-
ських імператорів Чжу Юаньчжана та Кансі. Архетипова модель, що лежить в 
основі усіх цих трьох актів, має такий вигляд. Імператор, як космократор (Син 
Неба 天子 тянь цзи / Небесний Володар 天皇 тенно:), здійснює впорядкування 
Піднебесної за допомогою доброчесності-Де; причому важлива частина цього 
впорядкування полягає у вихованні народу через надання йому нової системи за-
повідей. Ця дія включає три складові: (1) проголошення нового кодексу; (2) доне-
сення його до кожного мешканця держави; (3) підтримання сакрального статусу 
кодексу за допомогою ритуалу. 

Водночас порівняння Рескрипту зі священними едиктами дозволяє виявити 
істотні новації, внесені японським імператором і його оточенням як на рівні зміс-
ту, так і на рівні функціонування. По-перше, Рескрипт змальовує ідеал громадя-
нина модерної держави, який шанує її конституцію, дбає про суспільний інтере с, 
прагне нових знань і готовий захищати свою Батьківщину; китайські едикти, 
натомість, спрямовані на формування добропорядного члена клану і локальної 
громади. Таким чином, одвічні конфуціанські цінності набувають нового, модер-
ного звучання. По-друге, для поширення Рескрипту було використано систему 
освіти західного зразка, що наповнило її традиційним змістом і перетворювало 
на нову форма давнього кьо:іку, “навчання і виховання талантів Піднебесної шля-
хетним мужем”. По-третє, запозичення традиційного для Китаю ритуалу вшану-
вання імператорського наказу стало в Японії новацією, складовою модернізацій-
них реформ, а винайдені форми ритуалу сполучали традиції сінто та нові явища 
(імператорські світлини). Таким чином, оцінка Рескрипту як консервативного є 
однобічною й потребує серйозної корекції: слід, радше, говорити про діалектич-
не поєднання в ньому традиційних і новаторських рис. Рескрипт про виховання 
1890 р. можна без перебільшення назвати програмою модернізації суспільства на 
основі традиційних моделей і цінностей.
13 Засновником династії Цін вважають Нурхаці, проте назву “Цін” династії дав лише його 
наступник Абахай, а першим китайським імператором цієї династії був Шуньчжі [Крю-
ков, Малявин, Софронов 1987, 27-28, 276]. Таким чином, Кансі був de facto другим імпе-
ратором династії Цін. Водночас варто нагадати, що Шуньчжі виконав ритуал морального 
оновлення, відновивши статус Священного едикту Чжу Юаньчжана. 
14 周雖舊邦、其命維新 Чжоу суй цзю бан, ці мін вей сінь “Хоча Чжоу – давня країна, її 
[Небесний] мандат оновився” (Ші-цзін ІІІ, І, 1:1). Пор. англ. переклад Дж. Леґґа: [Book of 
Poetry], рос. переклад А. Штукіна: [Шицзин 1987, 218]. 
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ДОДАТКИ

1. Імператорський рескрипт про виховання15

Так Ми вважаємо16: у далеку давнину найясніші Предки Нашої династії за-
початкували державу і укорінили далекосяжну Доброчесність17; це – глибоко! 
Наші піддані у відданості та в пошані до батьків міріади сердець воєдино злили, 
з покоління у покоління її красу являли, і в цьому – слава країноєдності18 держави 
Нашої, і джерело виховання – також воістину в цьому.

О, Наші піддані! Батька і матір шануйте, з братами і сестрами будьте друж-
ні; у подружжі плекайте злагоду, серед друзів плекайте довіру; себе тримайте у 
скромності й заощадливості, добродійність же ваша нехай досягне всіх; опано-
вуйте науки і майстерностями оволодівайте, і тим розум свій розвивайте, і чесно-
ти свої вдосконалюйте; про спільне благо найперше дбайте, і у власних життєвих 
справах не замикайтеся19; Конституцію поважайте, і законам слідуйте; а як при-
йде лиха година, доблесно на службу країні станьте. Так належить підтримувати 
славну долю імперії Нашої20, вічної, як Небо і Земля. Чинячи так, ви єсте не тіль-
ки вірні, добрі піддані Наші, а й славних звичаїв Ваших предків гідні спадкоємці.

Цей Шлях, воістину, є заповітом Наших найясніших Предків, і його Нам, їхнім 
нащадкам, разом із підданими Нашими треба пильнувати, – слідувати йому нині, 
як і в давнину, не відхиляючись, ані всередині, ані зовні його не порушуючи. Ми 
бажаємо разом із вами, Нашими підданими, твердо це в пам’яті закарбувавши, у 
цій Доброчесності поєднатися.

23-го року Мейдзі21, десятого місяця, тридцятого дня.
Власноручно підписано Його Величністю і скріплено печаткою22.

2. “Священний едикт” Кансі23

1. 敦孝弟以重人倫 дунь сяо ді і чжун жень лунь 
Щиросердо шануйте батьків і старших братів, щоби зміцнювати людську мо-

ральність.
2. 篤宗族以昭雍睦 ду цзун цзу і чжао юн му 
Сердечно ставтеся до своїх родичів, щоби засяяли приязнь і злагода. 
3. 和鄉黨以息爭訟 ва сян дан і сі чжен сун
Підтримуйте злагоду серед сусідів, щоби припинити сварки й суперечки.

15 Переклад виконано з оригіналу з урахуванням перекладу сучасною японською мо-
вою за [Кьо:іку цьокуґо]. Пор. офіційний англійський переклад: [The Imperial Rescript... 
1968]. 
16  В оригіналі 朕惟フニ Цін омоу-ні – стандартна формула-зачин імператорської промо-
ви. В англійському перекладі замінена на “Know ye, Our subject”. 
17 徳 Току, кит. Де.
18 Країноєдність – неологізм, запропонований для перекладу терміну кокутай В. А. Рубелем
19 В оригіналі 公益ヲ廣メ世務ヲ開キ ко:екі-о хіроме, сейму-о акі, дослівно “розширивши 
суспільні інтереси, відкривши життєві справи”.
20 В оригіналі 皇運 ко:ун “імператорська доля”. Ми слідували перекладу сучасною японс-
кьою мовою: 皇国の繁栄 ко:коку-но хан’ей “процвітання імперії”. Пор. англійський пере-
клад: “the prosperity of Our Imperial Throne”.
21 23-й рік Мейдзі – 1890 р.
22 В оригіналі 御名御璽 ґьомей ґьодзі “імператорський підпис, імператорська печатка”.
23 Текст оригіналу наведено за [Baller 1892, 184-210]. Англійські переклади див.: [Milne 
1870; Baller 1892; The Qing Dynasty... 2000]; російський переклад див.: [Малявин 2000, 
109-110].
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4. 重農桑以足衣食 чжун нун сан і цзу і ші
Високо цінуйте хліборобство і шовкопрядіння, щоби вистачало одягу та їжі.
5. 尚節儉以惜財用 шан цзє цзянь і сі цай юн
Шануйте заощадливість та економність, щоби не марнувати майно.
6. 隆學校以端士習 лун сюе сяо і дуань ші сі
Нехай процвітають школи, щоби починали навчатися [майбутні] вчені мужі. 
7. 黜異端以崇正學 чу і дуань і чун чжен сюе
Викорінюйте хибні гадки, щоби вшанувати істинне вчення.
8. 講法律以儆愚頑 цзян фа люй і цзін юй вань
Навчайте законів, щоби попереджати дурних і впертих. 
9. 明禮讓以厚風俗 мін лі жан і хоу фен су
Прояснюйте ритуал і поступливість, щоби поліпшити звичаї.
10. 務本業以定民志 у бень є і дін мінь чжі
Сумлінно займайтеся [своєю] основною професією, щоби були постійними 

прагнення народу. 
11. 訓子弟以禁非為 сюнь цзи ді і цзінь фей і
Наставляйте дітей і молодших братів, щоби заборонити злодіяння.
12. 息誣告以全善良сі у ґао і цюань шань лян
Припиніть наклепи, щоби [зберегти] цілим благо і добро.
13. 誡匿逃以免株連 цзє ні тао і мянь чжу лянь
Застерігайте від надання притулку дезертирам, щоби не стати співучасником 

злочину. 
14. 完錢糧以省催科 вань цянь лян і шен цуй ке
Сплачуйте всі податки24, щоби уникнути примусу й покарання.
15. 聯保甲以弭盜賊 лян бао цзя і мі дао цзей
Об’єднуйтеся у спілки самозахисту (баоцзя)25, щоби припинити крадіжки та 

розбій.
16. 解讐忿以重身命 цзє чоу фень і чжун шень мін
Позбувайтеся ворожнечі й гніву, щоби було поціноване людське життя.
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ПІДНЕБЕСНА У СПРИЙНЯТТІ КОРОЛЯ НЕПАЛУ ПРІТХВІ НА-
РАЯНА (НА ОСНОВІ “ДІБІЯ УПАДЕШ”)

Д. Є. Марков

З середини XVIII століття в непальських Гімалаях відбувалися нові драматичні і 
доленосні для цієї країни події і процеси. Саме в 1740-их роках молодий володар 
невеликого, але амбітного князівства Горкха, що лежало на захід від Непал деш 
(Непальської долини), де правили три князі середньовічної династії Малла, Пріт-
хві Нараян Шах (1720 – 1775) задумав і почав реалізовувати свій план єднання 
усіх гімалайських князівств у велику державу, “королівство посеред гір”. Творив 
єдину непальську державу Прітхві Нараян і його прибічники та соратники, та 
його грізна армія – гуркхи – “вогнем та мечем”, але і дипломатичним шляхом. 
Прітхві Нараян не тільки укладав військово-політичні союзи та династійні шлю-
би, а й вдавався до військового походу, не цурався підкупу та тонких політичних 
інтриг і тому, напевно, й досяг успіху. Талановитий воїн та стратег, обережний 
і хитрий політик, Прітхві Нараян зміг після 25 років війни й боротьби створити 
єдину непальську державу.

Непал, що лежить достатньо далеко від Китаю, і головне відділений і «захи-
щений» від нього Гімалаями, через таке своє географічне становище тривалий 
час не мав прямих відносин із Піднебесною імперією. Або ці прямі контакти 
були епізодичними. За своєю культурою і традиціями, гімалайська країна, яка 
хоч і знаходиться на «перетині» цивілізаційних ареалів, все ж більше тяжіла до 
Південноазійського регіону, до Індії. З Індією зв’язки були постійними і най-
більш динамічними протягом усієї історії Непалу. Однак і стосунки з Тибетом, 
північним сусідом, завжди були важливими. Саме через Тибет і “завдяки” Ти-
бету (як правило) приходили і китайські впливи. Стратегічним було положення 
Непалу у торгівлі між Індією і Піднебесною. Через його територію проходили 
важливі торгівельні шляхи трансгімалайської торгівлі, що пов’язували Північну 
Індію з Тибетом, а через останнього і з Китаєм. Непал – країна, де з часів си-
вої давнини був поширений буддизм, де жили і вчителювали великі буддійські 
вчителі-ачарія, також був проміжною ланкою і у сфері буддійських релігійних 
контактів Індії з Тибетом і Китаєм. У самому Непалі також були визначні буд-
дійські центри і святі місця, куди прямували паломники з різних країн, в тому 
числі відвідували їх і пілігрими з Китаю. Одним з таких буддійських паломників 
був китайський мандрівник Сюань Цзан, що у VII ст. відвідував Непал, і за-
лишив свій опис “блискучого двору” короля Амшувармана [див.: Slusser 1982; 
Gellner 2012].

У епоху Середніх віків до часів Прітхві Нараяна і об’єднання ним гімалай-
ських князівств в єдине королівство, стосунки між Непалом і Китаєм пожвав-
лювалися лише двічі. Це певний період контактів і обміну посольствами у VII 
ст. у часи династії Тан. За правління короля Непалу Нарендрадеви непальці, 
як союзники тибетського правителя Сронцангампо, допомогли китайському 
послу покарати державу Харшавардхана 647 року. Приблизно тоді ж, у 640-х 
роках, були встановлені дружні стосунки і відправлені перші посольства від 
двору короля до імператора Піднебесної. Цікава легенда, що розповідає про 
царя Сронцангампо та  дух суперництва за вплив на Тибет між Непалом (і всією 
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Південною Азією, що стояла за ним) та Китаєм у релігійний сфері. У ній йдеть-
ся про “принесення” двома дружинами великого тибетського правителя двох 
різних гілок буддизму – непальського (індійського) і китайського. Оскільки 
непальській принцесі Бхрікуті, ймовірно доньці славного короля Амшуварма-
на, вдалося успішніше вплинути на Сронцангампо, ніж принцесі з Китаю, вона 
змогла переконати царя патронувати саме буддизму з Півдня, і саме до Непалу 
та Індії надсилати учнів. Так традиційно пояснюють, чому в Тибеті прийняли 
вчення саме з Індії, а не з Китаю. Однак, хоч і деякі історики сумніваються, що 
принцеса Бхрікуті – історична особа, в легенді очевидно відбився той вплив, 
що мали непальці на цю країну. 

Непал, знаходячись між Індією на Півдні та Тибетом і Китаєм на Півночі, як 
вважають деякі непальські історики, ще за Танських часів був змушений «лаві-
рувати» у своїй зовнішній політиці між великими силами. Вважається, що таку 
політику проводили ще королі з династії Ліччхаві (у V – VII століттях), до якої 
належали і Амшуварман і Нарендрадева.

У наступний період відносини між Непалом і Китаєм знов перериваються і 
відновлюються тільки в епоху Мін – у XIV столітті, коли правителі області Бхон-
та, залежні від короля Непалу, між 1384–1427 рр. відправили до Китаю декілька 
посольств [Whelpton 2005, 27–28]. Князі Бхонта з роду Рамавардхана розуміли 
важливість торгівлі з Китаєм (а через їх землі якраз проходила важлива артерія 
торгівлі з Тибетом і Китаєм) [Petech 1958]. Після XV століття прямі дипломатич-
ні контакти знову губляться у віках. Лише у XVIII столітті важливість і зростаю-
ча “близькість” Китаю була наново усвідомлена непальцями.

1720 року імператорські війська, прийшовши на допомогу тибетцям, вигнали 
джунгарів з Тибету і, привезши із собою Сьомого далай-ламу, як переможці-со-
юзники увійшли до Лхаси. Але одночасно імперія скористалася можливістю і 
присутністю в Країні Снігів армії імператора Сюан’є – були проведені реформи, 
адміністративні і політичні. Тибет, до того фактично незалежний, тепер був під-
корений. Зрештою “визволителі” “рятували” Тибетську теократію від свавілля 
чиновників і внутрішніх усобиць (на жаль, в цьому є частково гірка правда, про 
яку не завжди хотіли б згадувати тибетські історики-патріоти). Саме тоді закрі-
плювалася система управління і особливих “відносин” із сюзереном у Пекіні, 
яка проіснувала до загибелі імперії Цин. Були введені пости представників імпе-
ратора в Тибеті – амбані. Вони мали бути “очами імператора” в Тибеті і обмеж-
увати владу далай-лам і тибетського уряду, співправити разом із урядом цієї гір-
ської країни. Так почався період залежності Тибету, хоча він й існував з певною 
хвилеподібною динамікою, часом наближаючи “автономію” тибетської держави 
майже до незалежності (через слабкий контроль з боку Пекіну в певні періоди). 
Спроба тибетського правителя Джурмеднамг’яла, наступника Полханая, 1750 р. 
звільнитися від опіки імперії закінчилася сумно – він був убитий за сприяння 
амбанів, а влада Маньчжурів в Тибеті тільки остаточно оформилася і зміцніла 
[Цендина 2006, 160, 173-174]. Саме через амбанів правителі Непалу підтримува-
ли зв’язки з Китаєм: спочатку князі з династії Малла, які правили князівствами 
Катманду (Кантіпур), Бхадгаон (Бхактапур) і Лалітпур (Патан), потім і королі 
об’єднаного великого Непалу. Із зростанням молодої єдиної непальської держави 
в гімалайському регіоні змінювався баланс сил. Тепер замість 50 князівств по-
ставала величезна (за місцевими мірками) держава, централізована, з потужною 
армією, що продовжувала динамічно розвиватися і збільшувати свою територію. 
Це відчули сусіди королівства Прітхві Нараяна. На Півдні британці приблизно 
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одночасно стверджували свою владу і домінування на Субконтиненті. Тибетці 
тепер бачили біля своїх кордонів велику силу, з якою мали намір розбудовувати 
дружні відносини. Правда консервативно налаштоване ламство назвало Прітхві 
Нараяна “порушником спокою” через його невтомну активність і амбіції, а також 
через руйнування ним уже встановленого і непорушного протягом віків порядку 
у Гімалаях на Південь від Тибету. Їх можна зрозуміти, адже 25 років у них під 
боком точилися бойові дії, Прітхві Нараян воював із їхніми союзниками князями 
Малла, і міг напасти, не зважаючи на обіцянки, і на Тибет. 

Рис. 1. Портрет короля Прітхві Нараяна 

Хоча час, коли володар нової великої держави, королівства серед гір, тепер 
переніс столицю в Катманду і ствердився міцно на троні давніх королів Непалу, 
припадає на спад контролю Цин у Тибеті, як це відзначає російський сходо-
знавець Мартинов, Прітхві Нараян не сумнівався, що імперська влада прийшла 
в Тибет надовго [Мартынов 1978]. Він усвідомлював, що залежність Тибету – 
часом формальна, але часом цілком реальна – очевидність [Prithvi Narayan Shah 
1964, 24–25]. А тому імперія безпосередньо підійшла впритул до володінь його 
гірського королівства. 
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Свої погляди на державне будівництво, закон, мир і війну, а також на місце 
Непалу посеред його могутніх сусідів король Непалу виклав у своїй книзі – запо-
віті нащадкам “Дібія Упадеш” (Dibya Upades). У ній же король розповідає про іс-
торію завойовницьких походів, змальовує образ, як вважають історики, ідеально-
го непальського індуїстського короля, але що є важливим для нас, надає великого 
значення Китаю і китайській присутності. Саме у “Дібія Упадеш” вперше було 
сформульовано зовнішньополітичну “стратегію” гірського королівства: ідею про 
необхідність балансування між азійськими гігантами Індією і Китаєм.

Прітхві Нараян образно порівнює своє королівство із маленьким, крихким ко-
ренем, що проріс між величезних каменів. “Непал як корінь ямса затиснутий між 
двох каменів (у тексті – дуі дхунго (dui dhungo), що може мати значення і каміння, 
і великої держави одночасно – М.Д.)”. Лише зберігаючи тонкий баланс і лавіру-
ючи між велетенськими сусідами, маленьке королівство зможе вижити, інакше 
воно буде роздавлене [Prithvi Narayan Shah 1964, 25]. Прітхві Нараян Шах про-
довжує: “Підтримуйте дружні стосунки з імператором Китаю. Також сприяйте 
миру із імператором південних морів (тобто Британською Індією – М. Д.)”.

Однак, щоб зберегти незалежність, було необхідно, підтримуючи з Індією і 
Китаєм хороші стосунки, тримати сусідів на певній відстані. “Не пускати інозем-
ців до королівства, інакше вони можуть розкрити секрети країни” – так роздумує 
король, безумовно говорячи в першу чергу про фіранга – англійців (в цьому, 
король був прихильником політики “зачинених дверей”, як і інші східні держа-
ви, в т.ч. як і Китай). Щоб зберегти єдність та незалежність, таку дорогу для не-
пальського правителя і його підданих, треба бути завжди готовим до оборони. 
Не можна дозволяти великим сусідам втручатися у внутрішні справи держави 
[Prithvi Narayan Shah 1964, 25]. У Непалі завжди шанували силу, вольових пра-
вителів, справжніх військових лідерів, держави, які традиційно були міцними, 
багатими і впливовими. Непальці з “особливою повагою” дивилися на моголь-
ського імператора, і хоча ніколи не були залежними від нього, старалися під-
тримувати дружні зв’язки і дуже дорожили пишними титулами, що непальські 
князі отримували від імператора Хіндустана. Британія і Китай в часи створення 
“Дібія Упадеш” – безумовно дуже сильні держави. Навіть “знаходитися в тіні” їх 
величі й могутності може бути не тільки почесним, але і вигідним, якщо імперія 
буде союзником гірського королівства. Варто запропонувати їм, двом імперіям, 
свою службу і допомогу, але в надії на те, що задовольнившись дружніми сто-
сунками, співпрацею і певними послугами і поступками, Китай і Індія «не будуть 
втручатися» в непальські справи, залишать Непал «наодинці із самим собою». А 
ізольованість і важкодоступність гірської країни мали б тільки сприяти такому 
розвитку подій.

У “Дібія Упадеш” володар Великого Непалу згадує чотирьох великих імпе-
раторів, які, на думку короля, є головними силами на Сході. Прямо їх король 
Непалу не називає. Це, звісно, імператор Піднебесної, могольський імператор, 
“імператори південних морів”, тобто британці. Четвертим, як припускає непаль-
ський історик Л.Ш. Барал, є російський імператор [Baral 1964, 46]. Прітхві На-
раян Шах у своїй книзі вважає Непал (в першу чергу добре “укріплену” високими 
гірськими бар’єрами Непальську долину, політичний і сакральний центр його ко-
ролівства) найважливішим стратегічним пунктом для володарювання в регіоні. 
Певним чином він навіть перебільшує вигідне розташування Непалу, вважаючи, 
що контроль над краєм є ключем для повноцінного, масштабного розширення 
імперії, до такої гегемонії, якої ще не бачили усі четверо великих імператорів. 
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Той “… хто захопить цю твердиню, зможе підкорити усіх чотирьох імператорів” 
[Prithvi Narayan Shah 1964, 25]. Тут проявляється своєрідний непалоцентризм ко-
роля. Варто зауважити, що подібні уявлення про політичний і сакральний центр 
простору – Непал деш (Nepal des), (тобто Непальської долини, яка у традицій-
них непальських уявленнях презентується як священна земля, мандала; її релі-
гійна значущість також переосмислювалася і в політичних і сакрально-політич-
них сферах), безумовно, мали місце; священна земля Непал деш була центром 
гімалайського (непальського) мікрокосму, куди усі стікаються, де панують сила, 
процвітання, священний порядок)1 [більше про ідеї священного сакрально-по-
літичного простору в Непалі: Levy 1990; Slusser 1982; Burghart 1984, 101-125]. 
Однак контролювати Непал справді означало і означає впливати на Північну 
Індію, центр державності Могольської імперії. Важко переоцінити вигідність 
геополітичного розташування країни для Південної Азії, і зрештою, для Тибету 
(Центральної Азії).

Ці думки визначають оборонну стратегію короля. На думку автора “Дібія 
Упадеш”, завжди важліво бути готовим дати відсіч. Король наказує укріплювати 
оборонну здатність Непалу, цієї неприступної “твердині, створеної Богом”, як 
називає країну Прітхві Нараян. “Нехай форти і замки будуть готові в усіх страте-
гічних місцях на кордоні”, так наказує король своїм наступникам. Він визначає 
сім важливих пунктів, які необхідно зміцнити. З північної сторони, з боку Тибету 
і Китаю, Непальську долину мали захищати високі гірські гряди і позиції у Ма-
хадева Покхарі, Ранічок і Пхулчок і Кахулья. В останньому замок існував ще до 
часів Прітхві” [Kirkpatrick 1811, 140]. В особливих стратегічних місцях король 
вважав доцільним встановлювати ворота (наприклад, у проходах до долин), по-
силені артилерією і постійними військовими залогами. Якщо добре закріпитися 
у Непальській долині, тоді “навіть якщо усі чотири імператора нападуть, нікому 
з них не вдасться нічого досягнути” [Prithvi Narayan Shah 1964, 25-26]. Хоча не 
всі настанови короля були виконані, можна сказати, що непальці досить успіш-
но, незважаючи на всі недоліки, чинили опір імператорській армії у 1792 році і 
британцям у 1814 – 1816 рр.

Розумів Прітхві Нараян Шах і важливість торгівлі з Тибетом і Китаєм. Через 
територію Непалу проходило декілька визначних “караванних шляхів” з Індії до 
Китаю, один з найстаріших лежав через Непальську долину. Прітхві Нараян був 
принциповим прихильником монополії у торгівлі в Непалі. Справою честі було не 
допустити англійців до цих каналів – король хотів змусити британців торгувати з 
Тибетом і Китаєм через Непал на непальських умовах, і відмовлявся пропускати 
англійських купців на територію своїх володінь. Однак торгівлі з самим Китаєм 
через Тибет король хотів тільки сприяти: він задумав створити великі торговельні 
факторії у прикордонних містах Куті і Кіронг, про що розповідають листи короля 
до його офіцерів і чиновників у прикордонні з Тибетом [Letter 1, 56-58; 330-332; 
Letter 4, 61-62]. На жаль, цей його проект так і не був реалізований.

Спадкоємці Прітхві Нараяна, цілі покоління непальських державних діячів, і 
не тільки, з особливою повагою, навіть благоговінням ставилися до завітів пер-
1 Тут можна провести, звісно умовно і обережно, паралель із сіноцентризмом, або із полі-
тичною ідеологією і державотворчою моделлю мандали (держави організованої за прин-
ципом мандали; це, наприклад, такі держави цього регіону як Аютія у Таїланді, Часпа 
в Південному В’єтнамі, Ангкор у Камбоджі, Шрівіджая на Суматрі) у Південо-Східній 
Азії; цікаво, що і концепт “дхунго”, що накладався на уявлення про мандалічну державу, 
концепт сакральної єдиної непальської держави може бути пов’язаний із чжунго (однак 
це припущення потребує окремого дослідження) [див.: Bangdel 2002; Ледков 2002].
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шого короля Великого Непалу. Звісно, реальна політика і прийняття рішень ко-
регувалися в залежності від ситуації і обставин, однак дуже часто політика пра-
вителя порівнювалася сучасниками із діяннями і настановами Прітхві Нараяна, 
мала відповідати окресленим критеріям і векторам у “Дібія Упадеш”. Так, коли 
молодший син Прітхві Нараяна регент принц Бахадур Шах (правив Непалом в 
1785–1794) своїми діями втягнув Непал у війну з Китаєм (через конфлікт з Тибе-
том), тим самим порушивши заповіт свого батька – суворе правило берегти мир 
із Піднебесною, він зазнав нищівної критики з боку бхарадарів (вищої аристокра-
тії) [Bajracharya 1992, 330].

Рис. 2. Епізод китайсько-непальської війни (старовинний китайський малюнок)

Зрештою, наслідки війни з Китаєм і Тибетом (1788 – 1792) були і позитив-
ними. Невдовзі після написання своєї книги-заповіту Прітхві Нараян Шах, про-
званий в Непалі Великим, помер у січні 1775 року, і “дипломатичні” відносини 
з Китаєм не були встановлені (він ймовірно, встановив би їх). Саме після завер-
шення війни 1788 – 1792 рр. були встановлені прямі відносини між імператором 
і королем. Проте історики оцінюють розв’язку у війні як “нічию”, хоч китай-
ські війська на чолі з генералом Фукананєм і підібралися впритул до столичного 
регіону, вони були зупинені відчайдушним спротивом непальців2. А точніше 
– гуркхи, піддані Непалу, підкорилися його владі, яка “не має меж і кордонів”, а 
армія Піднебесної здійснила тим десятий подвиг імператора Цяньлуна, про що 
повідомляє кам’яна дошка, встановлена біля Потали у Лхасі, а також численні 
китайські придворні документи [Appendix XXI (II) 1928, 276; Appendix XXI (I)]. 
Звісно, що король Непалу “підкорився”, “визнав свої провини і помилки” і по-
чав “перетворюватися” під “всеосяжним впливом” імператора. Він став васалом 
імперії і отримав титул “ван”. Однак Непал, хоч і програв війну, майже нічого не 
втратив. Не були відчужені і землі. Віддаленість королівства й інші обставини 
“підкорення” фактично робили сюзеренітет Китаю над Непалом формальним. 

2 Детальніше про перебіг і наслідки війни див.: [Шакабпа 2003, 170–171; Мартынов 
1978; Kirkpatrick 1811; Hamilton 1819; Kunwar 1962; Stiller 1995] 
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Цікаво, що спочатку, не розуміючи усіх тонкощів й самої суті імперської сіно-
центричної ідеології, непальські вакіли (посли, представники короля) просили в 
імператора, у цілком феодальних традиціях, винагороду за свою службу Китаю. 
За вірність своїх мечів бхарадари очікували отримати земельні пожалування або 
платню. Китайські чиновники все пояснили непальським придворним, непальці 
зрозуміли, що у питаннях церемоніалу і формального статусу краще піти на по-
ступки великій імперії [див.: Мартынов 1978]. 

Так чи інакше 1792 року була відправлена “місія поваги” або принесення да-
нини, посольство до Пекіна з Катманду. Від цього часу і до Сінхайської револю-
ції Непал відправляв свої посольства з дарами до імператора кожні 5 років. Це 
був єдиний спосіб “спілкування” з імперією на найвищому рівні – навіть посол 
Британії 1793 р. лорд Макартні мав визнати, що “везе данину від короля Англії” 
[див.: Kunwar 1962]. 

Ставши союзником Піднебесної, Непал справді мав можливість повною мі-
рою використати своє розташування, і, як і наказував перший король єдиного 
королівства, лавірувати між Індією, де остаточно ствердилися британці, і Кита-
єм. ОІК і британці неодноразово були рішуче налаштовані силою “прокласти” 
собі шлях до торгівлі з Китаєм, що контролювали на своїх територіях Непал і 
Тибет, але побоюючись ускладнень з Китаєм, як правило, відступали [Kunwar 
1962, 287–288]. Бажання не допустити в Катманду британського представника 
(посла або, як його називали, резидента) також обґрунтовувалося можливим не-
вдоволенням імператора. Непальці часто апелювали до авторитету Китаю, під-
креслюючи, що вони, як країна, яка “підкорилася” імператору Піднебесної, не 
можуть іти на поступки, і тим самим стримували проникнення англійців до своєї 
держави (це безумовно, одна з причин чому Непалу вдалося зберегти свій суве-
ренітет; на першому етапі непальський уряд у Катманду дуже вдало балансував 
між “двох вогнів”). Граючи на протиріччях своїх могутніх сусідів, країна-буфер 
могла вберегти себе від колонізації і загарбання. І хоча британці поступово “роз-
кривали секрети країни”, та навіть коли після англо-непальської війни 1814-1816 
рр. Китай майже ніяк не допоміг васалу проти фіранга (був надісланий лише про-
тест проти дій англійців; імператор лише бажав, щоб англійський представник 
був вигнаний з Непалу), англійці все одно боялися робити через Непал різкі кро-
ки, аби не зіпсувати стосунки з Китаєм [Ледков 2011, 59]. В XIX ст. англійський 
вплив на Непал зростав. Британцям не подобалися “данинні місії”, але двір у 
Катманду і не думав переривати свої зв’язки з Піднебесною.
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НОМІНАЦІЯ КИТАЮ У В’ЄТНАМСЬКОМУ МЕДІА-ДИСКУРСІ

В. А. Мусійчук

В’єтнам і Китай – дві країни-сусіди, що мають давню історію взаємин. Відноси-
ни між двома народами неодмінно супроводжуються утворенням у мові однієї 
країни назв для позначення іншої країни, її мешканців. У цій статті розгляда-
ються номінації на позначення країни Китай (екзотопоніми), китайців (екзоет-
ноніми) та китайського (тобто лексеми, що можна перекласти як “китайський” в 
атрибутивних словосполученнях), що зустрічаються у сучасному в’єтнамському 
медіа-дискурсі. Бралися до уваги лише лексичні номінації, без урахування фра-
зеологічних зворотів, метафор тощо. Ілюстративний матеріал для аналізу ме-
діа-дискурсу взятий з різноманітних джерел: газет, журналів, блогів, форумів, 
соціальних мереж. Більша частина, звичайно, з інтернет-джерел, адже доступ до 
друкованих видань у автора статті був обмежений. Серед завдань статті – ана-
ліз етимології номінацій, їх семантико-стилістичні характеристики, особливості 
сполучуваності.

У ході дослідження виявлено такі варіації широковживаних номінацій пере-
важно з нейтральною конотацією: Trung Quốc, Trung Hoa, Trung, Hán, Hoa, China. 
Усі ці лексеми активно вживаються в сучасній в’єтнамській мові та, зокрема, в 
медіа-дискурсі. Цікаво, що п’ять із шести згаданих загальновживаних номінацій 
Китаю китайського походження, тобто є адаптованими ендонімами:

1) Trung Quốc (中国	zhōngguó) “Китай” та 2) його скорочена форма Trung (中
zhōng) “китайський”;

3) позначення Trung Hoa (中华 zhōnghuá) “Китай”, що утворилося від офі-
ційної назви держави Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (中华人民共和国	zhōnghuá 
rénmín gònghéguó) “Китайська Народна Республіка”, та 4) скорочена форма Hoa 
(华 huá) “китайський”;

5) Hán (汉 hàn) “китайський” – номінація, що етимологічно пов’язана з на-
звою національності “хань”;

6) Відповідно China – номінація англомовного походження, яка у в’єтнамському 
медіа-дискурсі також інколи має форму Chi-na, що полегшує прочитання цього 
слова на в’єтнамський манер.

Щодо смислового наповнення вищезгаданих понять, то Trung Quốc зазвичай 
позначає усю територію континентального Китаю, усіх громадян КНР незалежно 
від національності. Те ж саме значення має і Trung Hoa, однак звучить більш по-
етично, тому часто використовується у художніх текстах, а також з метою вира-
ження позитивного ставлення до Китаю. У той час як Trung Quốc – це абсолютно 
нейтральна офіційна назва, яку можна використати у будь-якому контексті. Іноді 
(переважно у перекладених матеріалах із західних видань) Trung Quốc заміню-
ється на Bắc Kinh (北京	Běijīng) “Пекін” (у значенні “Китай”), наприклад, Bắc 
Kinh có thể chiếm được sự ủng hộ của các nước Đông Nam Á “Пекін може здобути 
підтримку країн Південно-Східної Азії”.

Номінація Hán може позначати як титульну націю КНР хань, так і усіх китай-
ців, а також усе китайське. Тут необхідно згадати про транспозицію частин мови 
у в’єтнамській мові. Саме тому вищезгадані номінації (з деякими обмеженнями) 
можуть позначати як “Китай”, так і “китайське”, “китаєць”.
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Зокрема, лексеми Trung Quốc, Trung Hoa можуть позначати як назву краї-
ни, так і використовуватися в якості прикметника у таких сполученнях, як công 
nghiệp Trung Quốc “китайська промисловість”, người Trung Quốc “китаєць” 
(букв. “китайська людина”), văn chương Trung Hoa “китайська література”, 
người Trung Hoa “китаєць” (букв. “китайська людина”). Номінації Trung, Hán, 
Hoa вживаються лише як прикметники у сполученнях такого типу: tiếng Trung, 
tiếng Hán, tiếng Hoa “китайська мова”, từ điển Hán Việt, từ điển Trung Việt, từ điển 
Hoa Việt “китайсько-в’єтнамський словник”. Три позначення китайської мови 
абсолютно ідентичні за змістом. Зауважити треба лише те, що сполучення Hán 
Việt має подвійне значення: “китайсько-в’єтнамський” та “хан-в’єт” (китайська 
лексика, запозичена в’єтнамською мовою).

Різні варіанти екзоетноніма “китаєць” мають неоднакове змістове наповне-
ння. Người Trung Quốc та người Trung Hoa може позначати усіх громадян КНР, 
але інколи й усіх людей китайського походження в широкому сенсі цього слова, в 
т.ч. тайваньців, сінгапурців тощо. Người Hán хоча і пов’язане з назвою національ-
ності хань, однак у в’єтнамській мові частіше за все ототожнюється з усіма ки-
тайцями КНР. Người Hoa – це можуть бути як китайці в Китаї, так і китайці (хоа) 
як національна меншина, що здавна проживає на території В’єтнаму. При чому 
нацменшина хоа не ототожнюється з рештою китайців-чужинців, а визнається як 
в’єтнамці-свої (наприклад, нам зустрівся такий заголовок статті: Cộng đồng người 
Hoa phản đối chính quyền Trung Quốc “Спільнота хоа проти дій китайської вла-
ди”). Крім того, лексема Hoa утворює слово Hoa kiều “китайська діаспора”.

Що стосується екзоніму China, Chi-na, він хоча й видається новим, навіть но-
вомодним через те, що часто використовується у молодіжних журналах, однак 
насправді усе нове – це давно забуте старе. На початку ХХ ст. таке слововживан-
ня було нерідкісне, зокрема, його ми зустрічаємо у вірші “Викликати дух країни” 
Нгуєн Куєна: 

Chi Na chung một họ hàng
Xiêm La, Nhật Bản cùng làng Á Đông
“З Китаєм одного роду, 
з Сіамом, Японією в одному селі Східна Азія”.
Сьогодні лунають пропозиції перейти до номінації China як більш нейтраль-

ної. Адже Trung Quốc – це китайський ендонім, що означає “Серединна держа-
ва”, був утворений у той час, коли китайці вважали себе центром землі, а решту 
народів називали варварами. Отже, прийняття цієї назви Китаю означає визнання 
себе (в’єтнамців) варварами. Такі аргументи були зокрема у перекладачів книги 
“Death by China”, а також підтримані деякими філологами (зокрема, Нгуєн Дінь 
Хуїнь, Нгуєн Дик Мау) [Hãy gọi…]

За стилістичними відтінками Trung Quốc і Trung характеризуються як ней-
тральні, є основними формами номінації Китаю в офіційних медіа, але також 
уживаються і в дискурсі будь-якого стильового навантаження; Trung Hoa та Hoa 
тяжіють до високих літературних форм; Hán стилістично нейтральний, однак має 
обмежену сполучуваність; China частіше використовується в медіа-дискурсі мо-
лодіжного спрямування. Нижче наводимо кілька заголовків з пошуку в Google на 
задані номінації: Trung Quốc thành lập tổ thường trực theo dõi tham nhũng “Китай 
утворює комісію з контролю за корупцією”; Danh sách lưu phái võ thuật Trung 
Hoa “Список течій бойових мистецтв Китаю”; Nhạc Hoa tuyển chọn “Вибрана 
китайська музика”; Từ điển chữ Hán “Словник китайських ієрогліфів”; Người 
đẹp China và tennis “Китайські красуні та теніс”.
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Ще одна номінація (з обмеженою сполучуваністю) походить від китайської 
назви конфуціанства 儒教 Rújiào, що в’єтнамською передається як Nho giáo. У 
значенні “конфуціанський” ця лексема функціонує у таких сполученнях, як nhà 
Nho, Nho sĩ “конфуціанець”, sách Nho “конфуціанські книги”. У значенні ж “ки-
тайський” зустрічається лише у словосполученні chữ Nho “китайські ієрогліфи”. 

Номінація Tàu (або Tầu) “Китай”, “китайський” – нелітературний екзонім, 
іноді має пейоративне значення, але часто просто є замінником лексеми Trung 
Quốc у розмовній мові з такою самою широкою сполучуваністю. У медіа-текстах 
часто вживається у блогах, на форумах, у коментарях, обговореннях до статей, а 
також в опозиційних виданнях. Наприклад: người Tàu “китаєць”, nước Tàu “кра-
їна Китай”, ô tô Tàu “китайський автомобіль”, tiệm Tàu “китайська харчевня”, 
văn hoá Tàu “китайська культура”, chợ Tàu “китайський ринок”, đồ ăn Tàu “ки-
тайська їжа”, phim Tàu “китайський фільм”. Tàu також часто використовується 
у фольклорі: ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật “їсти китайську їжу, жити у 
європейському домі, взяти японську дружину”.

Однозначного наукового визначення етимології значення цього слова досі не 
встановлено. Найпоширенішою версією є те, що ця лексема означає “корабель” 
(можливо від китайського 艚 cáo “джонка” [An Chi 2011]). Колись китайські 
торговці (за іншою версією – пірати) припливали до в’єтнамських земель на ко-
раблях, тому їх і назвали người tàu “корабельні люди”, а пізніше ця назва пере-
йшла на позначення усіх китайців та їхньої країни. Зокрема, цю версію вислов-
лював Хуїнь Тінь Куа (культуролог і мовознавець, що популяризував та розвивав 
в’єтнамську латинку куокнги)1. Так пояснює значення цього слова газета “Зя-
діньбао” від 16.02.1870: “Аннамці (в’єтнамці – В.М.) кажуть тау (Tàu), людина 
тау (người bên Tàu), тому що ті часто припливали на човнах, використовували 
човни для перевезення товарів; тому називають тау, товар тау (hàng Tàu), речі тау 
(đồ Tàu) тощо” [цит. за Nguyễn Ngọc Chính]. Словосполучення Ba-Tàu в тому са-
мому номері газети пояснюється так: Ba “три” означає три регіони, в яких було 
дозволено жити китайцям при династії Нгуєн – Кулаофо (провінція Донгнай), 
Сайгон і Хат’єн; Tàu означає вид транспорту, яким китайці діставалися Аннаму, 
тобто човен. Але згодом словосполучення Ba-Tàu набуло негативної конотації.

Достеменно не відомо, коли саме виникло позначення Tàu, адже у давні часи 
в’єтнамці називали китайців за назвами династій та царств, свідчення про це до-
нині збереглося, наприклад, у прислів’ях:

– Ngô Việt cùng thuyền “Нго і В’єт в одному човні”. У цій ідіомі згадуються 
назви стародавніх китайських царств: Нго (кит. 吴	Wú), В’єт (кит. 越	Yuè);

– đầu Ngô đuôi Sở “Нго в голові, Со у хвості”. Згадуються царство Нго (кит. 吴 
Wú) та царство Со (кит. 楚 Chǔ) періоду Чунцю та Чжаньго. 

Проте у В’єтнамсько-потругальсько-латинському словнику Александра де 
Рода 1651 р. (перший словник з використанням куокнги) є стаття “tàu, mực tàu” 
“[китайська] туш”, однак у перекладі пояснюються лише якості туші, а не вка-
зується Китай як країна походження.

На думку Вионг Зуї Чіня, Tàu – це трансформоване Tào, що є похідним від 
імені правителя царства Вей (в’єт. Ngụy, кит. 魏 Wèi) – Цао Цао (в’єт. Tào Tháo, 
кит. 曹操 Cáo Cāo)2.

1 Huình-Tịnh Paulus Của. Đại Nam quấc âm tự vị, t.II, Saigon, 1896, tr. 346 [цит. за An Chi 
1993]. 
2 Thanh – hóa quan phong, Nguyễn Duy Tiếu phiên diễn, Sài Gòn, 1973, tr.97 [цит. за An Chi 
1993]. 
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В’єтнамський мовознавець Ан Ці вважає, що Tàu – це старохан-в’єтське чи-
тання ієрогліфа 曹, що за сучасним хан-в’єтом читається як tào і означає “чинов-
ник” [An Chi 2011]. Автор пояснює це тим, що у період Північної залежності дер-
жавним апаратом керували саме китайці, тому згодом усіх китайців асоціювали 
з чиновниками. А через те, що це було керівництво чужинців-завойовників, тому 
цей екзонім набув негативного відтінку. 

Пейоративне наповнення лексеми Tàu спостерігаємо, зокрема, у фразеоло-
гізмах: thâm như (thằng) Tàu “підступний мов китаєць”, quân tử Tàu “підлий, 
криводушний” (буквальне значення складників фразеологізму quân tử Tàu – “ки-
тайська шляхетна людина”, походить від китайського слова 君子 jūnzǐ “шля-
хетна людина”).

Такий негатив пов’язаний з історично складеним сприйняттям китайського 
народу як завойовницького: 

Việt nam biển bạc rừng sâu 
Thằng Tây nó tếch thằng Tầu nó sang!
“В’єтнам багатий морями-лісами
Французи втекли – китайці прийшли!”
У цьому народному вірші лексема Tầu вжита в парі з фамільярним звертан-

ням thằng. Так само і французи тут названі за допомогою пейоративної лексики: 
звертання thằng та лексеми Tây (букв. “західний”), яка спочатку з’явилась для 
позначення французів, зрештою для всіх європейців, а згодом і для американців.

А ось рядки з пісні Чінь Конг Шона “Материна спадщина”:
Một nghìn năm đô hộ giặc Tàu, 
Một trăm năm đô hộ giặc Tây… 
“Тисяча років панування китайського ворога,
Сто років панування французького ворога”.
Пісня написана у 1965 р., однак популярна (як більшість пісень цього автора) 

донині і подекуди цитується у медіа-текстах.
Вживання номінації Tàu у сучасному медіа-дискурсі дуже розповсюджене (як 

у пейоративному значенні, так і у нейтральному), за винятком текстів офіційно-
ділового стилю та офіційних державних видань.

Щодо етнофолізмів на позначення в’єтнамцями китайців, то у ХІХ – на почат-
ку ХХ ст. їх було чимало (зокрема, такі лексеми, як Khựa, Các Chú, Chệc, Khách 
Trú тощо). Хоча ці номінації спочатку не мали зневажливого значення, а набули 
його згодом. Зрештою, до кінця ХХ ст. вони майже вийшли з ужитку, однак після 
загострення в’єтнамсько-китайських відносин в останні роки знову почали фігу-
рувати у медіа-дискурсі. 

Етимологія цих слів не зовсім ясна, серед мовознавців немає одностайності 
у цьому питанні. Етнофолізм Chệc (як варіант Chệt або Chiệt) у згадуваній га-
зеті “Зядіньбао” трактують як “дядько” (молодший брат батька) (за вимовою у 
Чаошаньському діалекті), тобто ввічливе звертання китайців до старшої людини. 
В’єтнамці, чуючи це звертання, застосували його до всіх китайців [цит. за Nguyễn 
Ngọc Chính]. Фан Кхой же доводить греко-латинське походження цього слова (гр. 
Σῆρες, лат. Sērēs), яким давні європейці називали Китай (Serica) і китайців (Seres), 
що у свою чергу бере початок від китайського 絲 sī “шовк” [Phan Khôi 1932].

Назва Các-chú тобто “дядьки” (а точніше молодші брати по лінії матері) – це 
в’єтнамське ввічливе звертання, походить, імовірно, від сприйняття спільного 
коріння в’єтнамців і китайців, спільного регіону. Також в’єтнамський та китай-
ський народи називають hai dân tộc anh em “два братніх народи” (особливо в 
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офіційному політичному дискурсі). Дещо подібне до називання українців і ро-
сіян братами. Однак після недавнього загострення конфлікту між двома цими 
країнами, такі номінації частіше вживаються для критики китайської політики.

Khách trú та các chú інколи пояснюються як різні за походженням, а подекуди 
các chú вважають похідним за звучанням від khách trú, що згодом було пере-
осмислено та наново пояснено народною етимологією, наведеною вище. Назва 
Khách trú перекладається як “гість, що проживає”, тобто вказує на китайців-
переселенців до в’єтнамських земель. Крім того, деякі дослідники доводять, що 
người Khách – це трансформована назва народності хакка, яку у В’єтнамі також 
називають người Hẹ. 

Номінація Khựa також пояснюється як вимова на в’єтнамський манер китай-
ського слова 客 kè “гість”. Або ж khựa як трансформована частина редуплікації 
у слові khách khứa “гості”.

Також на позначення китайців використовувалися такі слова як Thím Xẩm 
(для жінок), Chú Bа (для чоловіків), які згодом набули зневажливого, презирли-
вого відтінку [Nguyễn Ngọc Chính]. 

У сучасному медіа-просторі зустрічаємо етнофолізми Khựa, Tàu Khựa, Ba 
Tàu, Chú Bа Tàu переважно у блогах та на форумах, присвячених питанням 
в’єтнамсько-китайських відносин (подібні записи почастішали після нещодав-
нього конфлікту навколо Парасельських островів), а також у негативних стосов-
но Китаю новинах. Наприклад, такі заголовки новин: Bùa phép của các “chú ba 
tàu”: Các loại nấm trồng bằng hóa chất “Чаклування китайців: гриби, що виро-
щуються на хімікатах”; Người dân Việt gian nan vì Chú Ba Tàu “В’єтнамці по-
терпають від китайців”. У Facebook створена група Tẩy chay Tàu Khựa “Бойкот 
Китаю” (або китайському чи китайцям), що пропагує відмову від китайських 
товарів. Цікаво, що у 1919 р. також існував подібний рух, що дістав назву Phong 
trào “Tẩy chay Khách trú” “Рух “Бойкот Китаю”” (однак тут використана інша 
номінація для Китаю – Khách trú) [Phong trào…]. Через те, що номінації Khựa, 
Chú Bа, Các Сhú застарілі і лише зараз починають відроджуватись, то у медіа 
частіше можна зустріти їх у поєднанні з більш зрозумілим та широковживаним 
Tàu: Tàu Khựa, Các Сhú Tàu, Chú Bа Tàu. Номінації Khách trú, Chệc, Các Сhú пе-
реважно зустрічаються у текстах історичної тематики.

В опозиційних в’єтнамських медіа в основному фігурують номінації Tàu, 
Trung Cộng, Hoa Lục. Trung Cộng (中共 Zhōng Gòng) “Комуністичний Китай” 
використовують на позначення КНР. Через те, що опозиція (переважно зна-
ходиться за кордоном) виступає проти сучасного комуністичного ладу в СРВ, 
а тому відповідно і комуністична ідеологія КНР сприймається як ворожа. На-
ведемо кілька заголовків з опозиційних мас-медіа: Nếu Trung Cộng tấn công 
Việt Nam? “Якщо комуністичний Китай атакуватиме В’єтнам?”; Trung Cộng 
đang có âm mưu gì ở Hà Tĩnh và Quảng Trị? “Що комуністичний Китай за-
мишляє у Хатінь та Куангчі?”; Xưa kia Trung cộng đã từng xâm lược lãnh thổ 
nước ta nhưng rồi đã thất bại “Раніше комуністичний Китай вторгався на нашу 
територію, але тепер зазнав поразки”. Тут можна провести паралелі з пресою 
української діаспори часів СРСР, коли словосполучення “комуністична Украї-
на”, “комуністичний Китай”, “в’єтнамські комуністи” подавалися виключно 
у негативному світлі. 

Hoa Lục (华陆 huálù) означає “континентальний Китай”, наприклад: HK và Hoa 
lục ‘không thể hòa hợp’ “Гонконг та континентальний Китай не можуть гармо-
нізуватися”; Hoa Lục sẽ khai chiến? “Континентальний Китай розпочне війну?”
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Крім вищенаведених номінацій, подекуди зустрічається жартівлива номінація 
Chung Của або Tung của, що на новий лад передає сучасне китайське звучання 
Zhōnggúo “Китай”.

Отже, ми розглянули основні номінації на позначення Китаю, китайського 
та китайців, що побутують у сучасному в’єтнамському медіа-дискурсі. У ході 
дослідження було виявлено як усталені широковживані слова, так і неологізми 
(точніше, актуалізовані історизми). Виявлено, що політичні події мають вплив 
на процес актуалізації екзонімів, трансформацію їхніх значень та конотацій. Роз-
біжності у науковому трактуванні етимології екзонімів викликають пожвавлену 
дискусію у блогах та неймовірні припущення народної етимології, особливо що 
стосується етнофолізмів. У результаті дослідження показано, як різні номінації 
використовуються залежно від категорії видань (офіційні, опозиційні, приватні), 
від стилістики, тематики публікацій.

ЛІТЕРАТУРА
An Chi. “Tàu” và “thâm như Tàu” // Năng Lượng Mới, số 28, 16 – 6 – 2011. – 

https://www.facebook.com/note.php?note_id=215331111839399
An Chi. “Chuyện Đông chuyện Tây” // Kiến Thức Ngày Nay, số 103, ngày 01-3-

1993.
Hãy gọi “Trung Quốc” là “China” – http://nguyenvanthanh.vnweblogs.com/

post/8644/310663 
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“ЗЕЛЕНА ТАРА” В ЯКОСТІ СВІДКА З ІСТОРІЇ ТИБЕТУ XVIII СТ. 
(НА ПРИКЛАДІ ТАНКИ) 

О. Д. Огнєва

Тибетські танки досліджуються, переважно, в контексті вивчення буддійської 
іконографії, складу пантеону, обрядовості. Рідше вони постають об’єктом аналі-
зу мистецтвознавців і майже не звертається увага на історичні реалії, зокрема від-
творення персонажів історії Тибету, специфіку їх включення в зміст зображен-
ня. І в цьому плані дуже важливим виявляється з’ясування причин їх входження 
в живописний простір конкретної танки. В тибетському сакральному живописі 
зображення історичних персонажів, у тому числі представників різних буддій-
ських шкіл, якщо вони не є головними персонажами, частіше за все представлені 
у верхньому регістрі танки. Їх присутність вказує на традицію буддійської шко-
ли, до якої належить створена танка, учительну традицію, послідовність передачі 
конкретної доктрини чи тексту, що мають відношення до центрального образу, 
представленого на танці. Або ж історичні персонажі з’являються за бажанням 
того, хто замовив танку, але знову таки в контексті зв’язку з головним персона-
жем танки. Складовою зображення іноді постають підписи. 

Значно менше відомі танки, на яких тибетські вчителі-ченці зображаються у 
нижньому регістрі. До числа таких танок належить танка  “Тара Зелена” (КР. 6), 
що зберігається в Кабінеті Юрія Реріха інституту сходознавства РАН. В центрі 
середнього регістру розміщений образ Тари Зеленої. У верхньому регістрі, над 
центральним образом богині-бодхісаттви, знаходиться татхагата Амогхасіддхі. У 
нижньому регістрі цієї танки зображено двох історичних персонажів. В підписах, 
що мають відношення до кожного з них повідомляється: “Вітаю вчителя Цултім-
рінчена!” (тиб. bla-ma tshul-‘khrims-/ rin-chen-la na-mo/, по ліву руку від персона-
жа) і “Вітаю вчителя  Кунгаг’ямцхо!” (тиб. bla-ma kun-dga’-/rgya-[m]tsho-la na-mo/ 
по праву). Танка за технікою виконання є парма, тобто – дереворит. Підписи, які 
визначають персонажів, вписані у вже завершене зображення, яке не передбачало 
тексту. Тому почерк, відстань між літерами і рядки – не однакові, що зумовлено 
необхідністю вмістити текст на обраному в структурі танки просторі. 

Тара, або Долма (тиб. sgrol-ma) – Визволителька, персонаж з надзвичайно ба-
гатьма функціями. Але оскільки Тара походить з розряду бодхісаттв, то її найго-
ловніша функція – це настанова живих істот на шлях пробудження. Одне з визна-
чень Тари – “Рятівниця спочилих”. На танці зображено ченців, чиї імена стають 
відомими з підписів, але хто вони – невідомо. Можна тільки припустити, що їх 
долі якимось чином пов’язані в просторі і часі. Виникає питання, яка причина 
викликала створення цієї танки, в композиції якої поєднані персонажі пантеону 
разом з історичними постатями, і чому виникла необхідність нанесення тексту? 
Нагод звернення до майстра, аби створити зображення, доволі достатньо. І серед 
них – створення на замовлення танки з метою сприяння благому відродженню 
того, хто недавно помер. Лама визначає, зображення якого персонажу пантео-
ну слід замовити, аби допомогти щасливому відродженню небіжчика [Kapsner 
…]. Той, хто залишає цей світ, може бути посвяченим в таїнства і бути гото-
вим до зустрічі зі смертю, або ж йому допомогають, тобто його веде  вчитель, 
друг чи родич, який засвоїв науку про смерть, читаючи текст Бардо Тходол. На 
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п’ятий день перебування в Бардо, спочилому являється будда Амогхасіддхі, тому 
слова молитви звернені до будди Амогхасіддхі з проханням стати ведучим на 
шляху сяючого світла і Тари Зеленої з благанням про захист, аби благополучно 
подолати небезпечний перехід Бардо, тимчасовий стан – проміжок між смертю 
і новим народженням, який може продовжуватися сорок дев’ять днів. І п’ятий 
день – день явлення Амогхасіддхі і Тари. Якщо спочилому властиве розвинене 
бодхі – просвітлення, він може досягнути звільнення або ж отримати можли-
вість благого перерождення в сансарі. Якщо ж цього не відбувається, небіжчик 
все далі й далі занурюється у неблагі світи сансари. Бардо Тходол – книга, що 
читається над померлим, але вона адресується як путівник і померлим, і живим. 
Посвячений, усвідомивши ілюзорність смерті, долав страх перед нею. Отже, на 
танці зображено двох ченців – Цултрімрінчена і Кунгаг’яцхо, один з яких пішов з 
життя, але, турбуючись про його наступну долю, було замовлено відповідну тан-
ку. Можна припустити, що ця танка з’явилася як результат складових служб, які 
супроводжували кончину одного з представлених на танці, аби забезпечити його 
майбутнє благе переродження. Присутність на танці зображень будди Амогхасіддхі, 
Тари Зеленої, а також Цултрімрінчена і Кунгаг’яцхо, скоріше за все, має паралеллю 
сторінки з тексту Бардо Тходол, одне з призначень якого – підготовка свідомості 
людини, що вмирає, до зустрічі зі смертю. 

Як вдалося з’ясувати, ці ченці, визначені на танці як Цултрімрінчен і Кунгаг’яцхо, 
представляють історико-культурну традицію Східного Тибету XVIII сторіччя, що 
сформувалася у князівстві Дерге. У кожного з них свій статус у цій традиції, але є 
і спільний дотик. З іменами як одного, так й іншого пов’язана діяльність Паркхан-
га, чи Печатного двору – видавничого дому у князівстві. Представлений на танці 
Цултрімрінчен (tshul-khrims-rin-chen, 1697 – 1774), відомий як шучен (zhu-chen), 
або “великий редактор”, послідовник школи сак’я. Він не був ані знаменитим ду-
ховним ієрархом, ані чиїмось перевтіленням, тим не менш, він – один із найосвіче-
ніших і найавторитетніших вчителів Східного Тибету цих часів. Видання Канону 
(Канг’юр і Танг’юр) в його редакції вважають найточнішими в Тибеті, вони пере-
видаються і донині [The Culture …]. Цултрімрінчен також є однією з ключових 
постатей у передачі знань з граматики, поетики і літератури, і в наступні часи, зо-
крема, настанови з циклу Манджушрі, слугували опорою представникам школи 
н’їнгма, і серед них, вже в XIX сторіччі, Міпхаму Джам’янг Намг’алг’ямцхо (1846 
– 1912), знаменитому вченому в традиції н’їнгма і руху рімей. 

Цултрімрінчен у Карчазі, або Каталозі-покажчику до Танг’юру, викладає іс-
торію князівства Дерге, оспівує внесок його правителів у розвиток Печатного 
Двору, особливо виокремлюючи Кунгатрінлег’ямцхо [Kolmas 1978, 18, 22; Col 
2009; Ronis 2013, 61, 65-66, 72]. Детально розповідаючи про власні стосунки з 
родиною дергеських князів, Цултрімрінчен повідомляє, що Кунгатрінлег’ямцхо, 
майбутній правитель Дерге, був посвячений у вчення згідно з традиціями школи 
сак’я, запам’ятав її ритуали, обряди і “милостиво прийняв прохання очолити 
зібрання” [Schaeffer  2013, 613]. Виникає питання, яким чином співвідносяться 
Кунгаг’ямцхо – ім’я на танці, і Кунгатрінлег’ямцхо – ім’я князівського сина.

Кунгаг’ямцхо – ім’я на танці – може бути результатом редукції повного імені 
Кунгатрінлег’ямцхо, що обумовлена розміром несучої поверхні, де було розмі-
щено підписи. Такі операції можливі в тибетській мові. Свідченням тому є, на-
приклад, термін чойон (тиб. mchod-yon), що виник в результаті формульного зро-
щення виразу “чоне данг йондак” (тиб. mchod-gnas dang yon-bdag), або “наставник 
і покровитель”. Цултрімрінчен  представлений як виконавець волі повелителя. 

http://books.google.com.ua/books?id=OC27VlRmyB0C&pg=RA1-PT130&lpg=RA1-PT130&dq=shuchen++lotsawa+family&source=bl&ots=dwZQHeoNrR&sig=qrOtUmjsugT11sG0RcJgOMLJENI&hl=uk&sa=X&ei=VlBbU4b3CY2K4gTJrYF4&ved=0CC4Q6AEwAA
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Саме тому кисть його правої руки тильним боком догори покриває долоню лівої 
руки як жест фігури слова: згоду і прийняття дарованого патроном. Він знаходив-
ся під заступництвом князя-ченця, який, без сумніву, не залишав його поза ува-
гою своєї приязні. На що вказують жести Кунгатрінлег’ямцхо, або Кунгаг’ямцхо, 
настоятеля і правителя: ліва рука на грудях в абхаямудрі, або захисту, заступни-
цтва, і права рука на коліні в жесті давання-дарування, або варадамудри. Відпо-
відно, як від політичної, так і від духовної іпостасі Кунгатрінлег’ямцхо залежить 
змістове наповнення цих жестів: сакральне чи світське. 

Але в тогочасному Дерге при дворі була ще одна особа з таким самим ім’ям. 
Серед наставників, з тих, хто ввів Цултрімрінчена до поетичної традиції, згаду-
ється мудрий і високоповажний (тиб. mkhas btsun, кхе цун) великий (тиб chen-
po, ченпо) Кунгаг’ямцхо (тиб. kun-dga’-rgya-msho), послідовник школи сак’я. 
Ймовірно, це той самий вчитель, відомий при князівському дворі, як секретар 
(тиб. drung-pa, друнгпа) Кунгаг’ямцхо, який здійснив постриг Цултрімрінчена 
у віці одинадцяти років [Col 2009]. І тоді одне з можливих прочитань обра-
зотворчого тексту припускає відтворення на танці учительської традиції. Оби-
два персонажі сидять в розвороті на три чверті один до одного. Плечі вільно 
опущені, голови схилені на знак уважного слухання, обличчя звернені одне до 
одного, їхня увага зосереджена один на одному. Ракурсне скорочення і жести 
рук обумовлені особливими стосунками, що існували між ними: учителя і учня. 
Відтворюється ситуація діалогу. Цултрімрінчен представлений як учень. Тому 
кисть його правої руки тильним боком догори покриває долоню лівої руки 
як жест фігури слова: погодження і прийняття дарованного учителем, який і 
постриг здійснив, і в наступні роки, вочевидь, приділяв увагу учневі. Свідо-
цтвом тому постають жести Кунгаг’ямцхо: ліва рука на грудях в абхаямудрі, 
або захисту, і права рука на коліні в жесті давання-дарувания, або варадаму-
дри. На жаль, дати життя і смерті Кунгаг’ямцхо-вчителя невідомі. Так само і 
деталі його біографії поки встановити не вдалося. Але дуже важливо, що він 
також має відношення не просто до Дерге, але й до князівського двору. І князь 
Кунгатрінлег’ямцхо / Кунгаг’ямцхо, і вчитель Кунгаг’ямцхо мали однакове 
право на спільне зображення. Точніше можна буде стверджувати після вивчен-
ня біографічних матеріалів усіх трьох.

Згаданий вище Дерге Паркханг (тиб. sde-dge par-khang), чи Печатний двір 
Дерге – видавничий дім, що заснований 1729 року у князівстві Дерге (нині повіт 
Деге, Гардзе-Тибетського автономного округу провінції Сичуань, КНР). Ініціа-
тор заснування – князь Тенпацерінг (1687 – 1738; роки правління 1713 – 1738) 
[The Culture …]. Послідовник традиції школи сак’я він спирався також на прак-
тики н’їнгма, першої буддійської школи, протегував Тай Сіту Рінпоче (1700 – 
1774), представнику школи каг’ю і редактору Канг’юра, а також попереднику 
Цултрімрінчена на посаді головного редактора видавництва. Князь був донато-
ром створення рукописних копій буддійського Канону: Канг’юр (103 т.), перепи-
саний золотими чорнилами на темно-блакитному тонованому папері, і Танг’юр 
(213 т.), відтворений срібними чорнилами на чорному тлі [Schaeffer  2013, 610]. 
Наступником Сіту Панчена був Шучен Цултрімрінчен – представник школи 
сак’я і зображений на танці. Видання Канону в його редакції вважають в Тибеті 
еталонними [The Culture …]. Готуючи тексти до видання, Цултрімрінчену вда-
валося знімати розбіжності в позиціях тибетських буддійських шкіл: власної – 
сак’я, інших – н’їнгма, каг’ю і гелук, долаючи протиріччя і тлумачення, властиві 
різним буддійським школам. Зокрема, йдеться про традиції вивчення поетики і 

http://books.google.com.ua/books?id=OC27VlRmyB0C&pg=RA1-PT130&lpg=RA1-PT130&dq=shuchen++lotsawa+family&source=bl&ots=dwZQHeoNrR&sig=qrOtUmjsugT11sG0RcJgOMLJENI&hl=uk&sa=X&ei=VlBbU4b3CY2K4gTJrYF4&ved=0CC4Q6AEwAA
http://books.google.com.ua/books?id=OC27VlRmyB0C&pg=RA1-PT130&lpg=RA1-PT130&dq=shuchen++lotsawa+family&source=bl&ots=dwZQHeoNrR&sig=qrOtUmjsugT11sG0RcJgOMLJENI&hl=uk&sa=X&ei=VlBbU4b3CY2K4gTJrYF4&ved=0CC4Q6AEwAA
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коментування тексту “Гірлянди оповідей про бодхісаттв” (“Бодхісаттва Авадана-
калпалата”) Кшемендри (990 – 1070), чий переклад тибетською мовою спочатку 
з’явився у школі сак’я. За часів князя Тенпацерінга закріплюється традиція су-
місності в одних руках світської і духовної влади, коли князь постає одночасно 
і правителем князівства, і настоятелем монастиря, в даному випадку сак’яської 
орієнтації [Ronis Jann]. Видавнича справа отримує міцну підтримку правлячого 
двору, оскільки згідно з догматикою князь і його родина покращували свою май-
бутню участь, свій корінь доброчинності, фінансуючи і переписування, і друку-
вання книжок, і будівництво Друкарського двору. У стосунках представників різ-
них буддійських шкіл під час роботи над спільним проектом видання писемної 
спадщини різних буддійських шкіл Тибету встановлюється рівновага. 

Дерге Паркханг входив до трьох найбільших видавництв усього Тибету. Йому 
належала велетенська маса парів (тиб. par) чи шингпарів (тиб. shing-par). Це дру-
карські матриці (дерев’яні дошки з дзеркально вирізьбленим текстом чи зобра-
женням), якими друкували тибетський буддійський Канон, писемну спадщину 
усіх буддійських шкіл Тибету і релігії бон у тому числі, дереворити. Чимало 
канонічних творів, зокрема “Восьмитисячна Праджняпараміта”, Канг’юр, бага-
то ілюстровані [Kolmas 1978]. Складовою зібрання були також пари – матриці, 
відповідники так званих “лицевых иконописных подлинников” в православній 
традиції, і парма (від тиб. dpar- ma) – матриці-дереворити для друку зображень. 
І серед них – окремі персонажі пантеону, поліптихи-іконографічні цикли (Два-
надцять діянь Будди Шак’ямуні, Вісім іпостасей Падмасамбхави, Архати тощо), 
поліптихи-образотворчі цикли літературних творів, зокрема, дереворити з від-
творенням  сюжетів “Бодхісаттва Аваданакалпалати” (108) Кшемендри. 

Різьблення парів для Танг’юра розпочалося 1737 року, ще при житті князя 
Тенпацерінга, але завершилось, так само як і саме багатотомне видання, як і 
розширення і завершення комплексу Печатного Двору, вже при синах. Після 
смерті батька Кунгатрінлег’ямцхо (тиб. kun-dga’-phrin-las-rgya-mtsho) стає чо-
тирнадцятим володарем і сьомим дхармараджою Дерге (роки правління 1738 
– 1751), відомим також за ім’ям Пунцоктенпа (тиб. püntsok Tenpa, phun-tshogs-
bstan-pa) [Dege sutra-printing …]. В історії Дерге з ним пов’язують так звані чу-
десні діяння, як продовження справи батька: видавнича діяльність, розширення 
Печатного Двору і приєднання нових земель до князівства. Прийнявши на себе 
обов’язки правителя князівства і настоятеля монастиря, він продовжив те, що 
почав батько. Новий князь-монах, співпрацюючи з Цултрімрінченом, сприяв 
проекту Танг’юр: при ньому було завершено і різьблення парів для видання, і 
саме видання [History of Derge ...]. За часів правління Кунгатрінлег’ямцхо, під 
наглядом Шучена Цултрімрінчена, продовжувалося  і розширення Дерге Парк-
ханга, і його декоративне оформлення [Col 2009; Ronis 2013, 61, 65-66, 72]. Він 
опікується виданням вибраних творів тибетських авторів, генеалогії тибетських 
царів, хронік буддійських шкіл, житія Падмасамбхави (VIII), проповідника і за-
сновника н’їнгма, першої буддійської школи у Тибеті. Друкуються також жи-
тія Марпи (1012 – 1097), великого йогіна, перекладача і родоначальника школи 
каг’ю, і Міларепи (1052 – 1135) – його учня і геніального поета, медичні тракта-
ти і коментарі до них, астрологічні тексти тощо [History of Derge ...]. Наслідуючи 
батька, Пунцоктенпа продовжував і примноження земель князівства: кількість 
адміністративних одиниць, що складали територію Дерге, зросло від висхідних 
вісімнадцати до двадцати п’яти [Ronis Jann 2011]. Він не залишав поза своєю 
увагою і проблеми Паркханга.

https://www.google.ru/url?q=http://www.travelsichuanguide.com/tour/historyofdegesutraprintinghouse.html&sa=U&ei=Dfx4U6raGMje4QSd54GgBA&ved=0CB0QFjAA&usg=AFQjCNELSC3vVAB5J7dnWLNwDKmz0yrKBA
https://www.google.ru/url?q=http://www.travelsichuanguide.com/tour/historyofdegesutraprintinghouse.html&sa=U&ei=AqxmU5j-HejD7AagiYG4AQ&ved=0CCQQFjADOAo&usg=AFQjCNHu5PlLOVdL342GNMjIa8Gx6tjn8Q
https://www.google.ru/url?q=http://www.travelsichuanguide.com/tour/historyofdegesutraprintinghouse.html&sa=U&ei=AqxmU5j-HejD7AagiYG4AQ&ved=0CCQQFjADOAo&usg=AFQjCNHu5PlLOVdL342GNMjIa8Gx6tjn8Q
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Однією з причин присутності зображень Цултрімрінчена і Кунгатрінлег’яцхо / 
Кунгаг’яцхо, які брали активну участь у розвитку Друкарського двору, на танці з 
центральним образом Тари можна вважати наявність у комплексі видавничого цен-
тру храму, присвяченого Тарі Зеленій і розміщеного поруч з бібліотекою [Col 2009; 
Ronis 2013, 49-85]. Як відомо, у складі іконографічної групи “Тара, яка захищає від 
восьми небезпек” (тиб. ‘phags ma sgrol ma ‘jigs pa brgyad las skyob pa), присутня 
Тара, або Рятівниця, яка оберігає від пожежі, так само як оберігає чудотворна ікона 
Богородиці Неопалима купина, чи образ святого Миколая. Тому наявність такого 
храму в структурі пожежонебезпечного виробництва, яким був Паркханг, і конкрет-
ного образу Рятівниці, без сумніву, можна розцінювати як своєрідний вияв турботи 
про його збереженість, опікування його процвітанням і безпекою. Оскільки з іме-
нами Цултримрінчена і Кунгатрінлег’яцхо / Кунгаг’ямцхо пов’язана активна фаза 
діяльності Паркхангу, у тому числі будівництво й створення храмового інтер’єру, 
то присутність їхніх зображень у просторовому контексті танки не викликає запе-
речень. Точніше можна буде стверджувати, якщо у складі зібрання Друкарського 
двору Дерге збереглася матриця для відбитку цього зображення. Відомо також, що 
в настінних розписах Друкарського двору зображено представників правлячої ро-
дини князівства Дерге – Тенпацерінга і його синів [Col 2009; Ronis 2013, 49-85]. 
Цултрімрінчен, головний редактор видавництва, і Кунгатрінлег’ямцхо, його покро-
витель, співвіднесені в межах однієї площини на 500-му аркуші Танг’юра, де на 
правому боці зображено Шучена Цултрімрінчена, який грає на струнному інстру-
менті, а ліворуч – його патрон [Kolmas 1978, 276; цит. за: Col 2009; Ronis 2013, 60]. 
Таким чином, не тільки писемні джерела, але й образотворчі відображають доволі 
тісний зв’язок, що існував між Цултрімрінченом і Кунгатрінлег’ямцхо. 

По смерті Пунцоктенпи (1751 р.) його брат, новий правитель Дерге на ім’я 
Лодойг’ямцхо, п’ятнадцятий володар і восьмий дхармараджа, залишився вірним 
завітам батька і брата [Schaeffer 2013, 613; Ronis 2011]. Саме в його правління 
завершуються остаточно роботи зі створення Дерге Паркханга (в 21-й рік імпера-
тора Цяньлун, 1756). Проте коли з’ясувалося, що прямий спадкоємець престолу 
по чоловічій лінії відсутній, Лодойг’ямцхо  знімає з себе обітниці ченця і аби 
продовжити рід одружується на племінниці Келсангг’ямцхо, Далай-лами VII, 
встановлюючи таким чином стосунки з офіційною гелук. У цьому шлюбі наро-
дився син – продовжувач династії дергеських князів [Ronis 2011; Jann 2011a, 66]. 
Встановлена при князі Тенпацерінгу рівновага у стосунках представників різних 
буддійських шкіл, мала продовження і при його синах Кунгатрінлег’ямцхо і його 
браті Лодойг’йямцхо, а в XIX сторіччі, ймовірно, постала однією зі складових 
нового ідеологічного руху, відомого як рімей. 

Таким чином, князівство Дерге XVIII сторіччя відзначалось стабільністю 
влади. Його володарі, попри зовнішні військові конфлікти, зберігали її спадко-
ємність. Окрім того, правителям для Дерге Паркхангу вдалося зібрати блиску-
чий редакторський склад – найцікавіших і найосвіченіших вчених ченців, по-
слідовників шкіл сак’я, каг’ю, н‘їнгма, релігії бон, і об’єднати їх спільною ме-
тою і працею – виданням всього Канону, виданням, фактично, всього духовного 
надбання, напрацьованого школами Тибету упродовж століть, яке знаходилося 
в духовних центрах кожної школи окремо. І спільно із толерантністю членів 
князівської родини, у тому числі Кунгатрінлег’ямцхо, самовіддачею визначних 
духовних лідерів і талановитих практиків Сіту Панчена, Цултрімрінчена, напра-
цьоване у XVIII сторіччі послугувало основою для виникнення на Сході Тибету 
руху, відомого як рімей (тиб. ris-med). 
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Біля витоків нового напрямку тибетського буддизму стояли представники 
буддійських тибетських шкіл – вихідці з князівства Дерге, чиї знання, окрім влас-
них традицій, включаючи також бон, пройшли вишкіл вчителів Центрального 
Тибету, а їх діяльність в Дерге підтримувалась правителями чи представниками 
князівського двору. Рухівці прагнули зберегти традиції шкіл, спираючись на здо-
бутки XVIII ст., і надати водночас охочим вірянам можливість отримати доступ 
до них. Таким чином, станом на XIX сторіччя видавнича практика князівства 
Дерге, яка об’єднала зусилля представників різних буддійських шкіл для виходу 
у світ майже всього надбання тибетської писемної спадщини під егідою єдиної 
влади дергеських правителів, постала одним із чинників для виникнення нового 
напрямку у тибетському буддизмі. Йдеться про рімей (тиб. ris-med, дослівно «те, 
що не має поділу») – “неупереджене”, засновники якого мали на меті зняття меж 
між діючими школами. У витоків рімей стояли вчителі – представники різних 
буддійських шкіл, але майже всі вони були вихідцями з князівства Дерге, Кха-
му, Східного Тибету [Duckworth Douglas 2013; Gardner Alexander 2009; Gardner 
Alexander 2010]. Становлення і розвиток рімей пов’язані з наступними імена-
ми. Джам’янг Кх’єнцевангпо (тиб. ‘jam dbyangs mkhyen brtse’ dbang po, 1820-
1892) – школа сак’я, походив з родини клану Ньо, близької до князівської родини 
Дерге, що в селищі Ділго, яке розташоване у долині Терлунг в Дерге. Джамгон 
Конгтрул Лодротхайе (тиб. ‘jam-mgon kong-sprul blo-gros-mtha’-yas, 1813 - 1899) 
– школа каг’ю, народився в селі Ранг’яб у тому ж Дерге. Чогьюр Дечен Лингпа 
(тиб. mchog-gyur de-chen-gling-pa, 1829 – 1870) – школа н’їнгма, побачив світ 
у селі Нангчхен, що знаходилося у Кхамі, Східний Тибет. Міпхам Джам’янг 
Намг’алг’амцхо (тиб. mi-pham ‘jam-dbyangs rnam-rgyal-rgya-mtsho, 1846 – 1912) 
– школа н’їнгма, походив з аристократичної родини Дерге.

У контексті дхарми-вчення всі школи прагнули одного – досягнення стану 
просвітлення, але шляхи у кожній школі були відмінними. Вважалося, що тра-
диції школи н’їнгма були властиві методи, орієнтовані на подолання гніву і гор-
дині. Карма каг’ю ставила за мету трансформування бажань і пристрасті. Послі-
довники гелук прагнули перетворення невігластва. Школа сак’я зосереджувалася 
на подоланні усіх запаморочень, що перешкоджають досягненню стану просвіт-
лення. Спираючись на спільність кінцевої мети віровчення, представники нової 
духовної течії закликали позбавлятися обмежень, притаманних кожній окремій 
школі, і пропонували вживати всі методи, які властиві певним тибетським релі-
гійним традиціям, що історично склалися. В теперішній час рімей – це напрямок, 
що як і школи тибетського буддизму, має свої центри за межами Тибету. 

Таким чином, встановлення імен, наведених на танці, дозволило виявити ре-
альних історичних постатей, яких об’єднувала спільна справа, що постала одні-
єю з підвалин для розвитку нової духовної течії Тибету. 
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МОНГОЛІЯ, КИТАЙ, РОСІЯ ТА УРЯНХАЙСЬКЕ ПИТАННЯ 
(1917–1919 РОКИ)

І. В. Отрощенко

У центрі даного дослідження – дипломатична боротьба навколо проблеми при-
належності Урянхайського краю у 1917–1919-ті роки, яку вдалося простежити 
завдяки документам з фондів Омського уряду в Державному архіві Російської 
Федерації. Увага до зусиль дипломатії трьох зацікавлених країн на тувинському 
напрямі саме в цей хронологічний період пояснюється не лише активною насту-
пальною політикою монгольської та китайської сторін (аж до воєнних дій), а й 
тим, що тоді російська дипломатія була змушена діяти не з позицій сили в урян-
хайському питанні (як до того Російська імперія і в наступні 1920-ті роки – ра-
дянська влада), а йти на компроміси й враховувати історико-правові аргументи. 
Дипломатичне листування цих років свідчить про відсутність правових підстав 
з боку Росії на володіння Урянхайським краєм, які підмінялися аргументами по-
літичної та економічної доцільності, апеляцією до “російських інтересів”.

Російський уряд, виходячи з власних стратегічних та економічних інтересів, 
у квітні 1914 р. приєднав до Росії Туву як свій протекторат. Урянхайський край 
було включено до складу Єнісейської губернії з зобов’язанням ведення політико-
адміністративних справ іркутським генерал-губернатором, що загалом виходило 
за рамки юрисдикції протекторату [Москаленко 2004, 51]. 21 червня 1914 року 
Державна Дума впровадила посаду комісара у справах Урянхайського краю. 
Уряд Автономної Монголії (1911–1919) не змирився із протекторатом Росії 
над Урянхаєм. Спільність інтересів Монголії та Китаю на тувинському напря-
мі виявилася досить швидко: ще напередодні протекторату (навесні 1914 року) 
з’явилася інформація про т. зв. монгольську позику в Китаї та її умови, однією з 
яких була вимога зайняти спільно з китайцями Урянхайський край, звільнивши 
його від російського впливу [МОЭИ 1933, 197].

11-та стаття Кяхтинської угоди 1915 р. дала новий поштовх російсько-мон-
гольській полеміці навколо проблеми приналежності Туви. В 1916 р. активність 
монголів у Туві суттєво зросла. У зв’язку із цим у червні 1916 р. царський уряд 
увів у Туву другу козачу півсотню. У липні 1916 р. Урянхайський край у силу 
Іменного Найвищого Указу від 27 лютого 1916 р. визнавався таким, що перебу-
ває, як й інші терени імперії, у стані надзвичайної охорони. 1 серпня 1916 р. ір-
кутський генерал-губернатор А. Пільц повідомляв про надзвичайно загрозливий 
стан на ґрунті монгольської пропаганди, яка може привести найближчим часом 
до збройних нападів тувинців на російське населення1. Влітку 1916 р. відбулися 
переговори по урянхайському питанню між міністром закордонних справ Монго-
лії Церендоржем і китайським резидентом в Урзі Чень Лу. Обидві сторони взяли 
на себе зобов’язання проводити в Урянхаї погоджену політику. Новини з Мон-
голії “внаслідок ствердження цими урядами приналежності їм Урянхаю”2 непо-
коїли російську сторону. 20 вересня 1916 р. на випадок відрядження до Урянхаю 
китайських чиновників із конвоєм А. Пільц розпорядився затримати останніх, 
роззброїти конвой, а також не пропускати до краю жодних китайців3. 

1 ГАРФ. – Ф. 102, 2-е делопроизводство. – Оп. 74. – Ед. хр. 66. – Л. 14.
2 ГАРФ. – Ф. 102, 2-е делопроизводство. – Оп. 74. – Ед. хр. 66. – Л. 20.
3 ГАРФ. – Ф. 102, 2-е делопроизводство. – Оп. 74. – Ед. хр. 66. – Л. 22. 
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На початку квітня 1917 року дипломатичний агент і генеральний консул в 
Монголії А. Орлов передав монгольському уряду текст Декларації Тимчасо-
вого уряду (так звану Декларацію П.Н. Мілюкова), про те, що “ціль вільної 
Росії – не панування над іншими народами, не відібрання в них їхнього на-
ціонального надбання, не насильницьке захоплення чужих територій, але за-
провадження міцного миру на основі самовизначення народів” [цит. за: Белов 
1999, 157]. 17 квітня 1917 р. міністр закордонних справ Автономної Монго-
лії Б. Церендорж направив Орлову ноту, у якій виклав свою версію історії 
Урянхайського краю. Він звинуватив колишнього амбань-нойона Гомбодор-
жи та інших тувинських чиновників, які за допомогою російського завідувача 
прикордонними справами А. Цереріна силоміць змусили тувинців прийняти 
заступництво Росії. Монгольський міністр висловлював надію, що Тимчасо-
вий уряд не відмовиться, відповідно до давніх законів і правил, неодноразово 
укладених між Росією та Китаєм договорів про кордон і точного змісту 11-ї 
статті Кяхтинської угоди (20 травня 1915 року), включити Урянхайський край 
до меж Автономної Монголії [Белов 1999, 157]. Проте міністр закордонних 
справ Тимчасового уряду М. Терещенко написав А. Орлову (від 3 червня 1917 
р.): “…теперішній Російський Уряд, запевняючи про своє неухильне рішення 
дотримуватися угод, укладених Росією за старого ладу, тим самим має на увазі 
вимагати суворого дотримання цих угод і другою стороною, що підписала; а 
з цієї точки зору Російський Уряд змушений категорично відхилити спроби 
тлумачити 11 статтю Кяхтинської Потрійної Угоди, як підґрунтя для зазіхань 
Монгольського Уряду на Урянхайський Край, прав на який Китайський Уряд 
не міг нічим підтвердити”4. 2 вересня 1917 року в МЗС Росії відбулася спе-
ціальна нарада, присвячена політиці щодо Зовнішньої Монголії та Урянхай-
ського краю. На цій нараді підкреслювалося, що запровадження російського 
протекторату було продиктоване життєвими інтересами Росії, оскільки цей 
протекторат захищав інтереси російського населення Урянхайського краю 
[Москаленко 2004, 58].

Водночас восени 1917 року між монголами і китайцями в Урзі мала міс-
це домовленість з урянхайського питання. За основу цих переговорів лягло 
переконання монголів у тому, що Урянхай становить невід’ємну частину 
Автономної Зовнішньої Монголії. Свої претензії на край монголи підтвер-
дили посиланням на 11-ту статтю Потрійної угоди, за якою терени Авто-
номної Зовнішньої Монголії становили області, що раніше перебували у 
веденні китайських цзянь-цзюнів в Урзі та Улясутаї, останній з яких вів 
справи Урянхаю. Китайці зовні поступилися монголам, виговоривши собі 
право мати в Урянхаї свого офіційного представника на правах помічника 
сановника в Урзі; монгольським резидентом в краї був призначений губер-
натор в монгольській Кяхті Цогточир, наперсник монгольського прем’єра 
Сайн-нойон-хана, який, на думку російської сторони, “встиг проявити себе 
непримиримим противником розвитку російського впливу в Монголії та 
прибічником китайців”5. 

12 грудня 1917 р. А. Орлов направив ноту протесту монгольському уряду 
з приводу нападів монголів на російські поселення в Урянхаї (що тривали за-
галом із 1916 року). Відповідь була такою: монгольський уряд неодноразово 
вказував російському консульству, що урянхайські хошуни мають перебува-

4 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 498. – Л. 30об.
5 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 501. – Л. 4.
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ти у віданні монголів, та й всі справи, що відбуваються у них, повинні ви-
рішуватися монгольським урядом самостійно і не стосуються Росії. Монголи 
нагадували, що всі хошуни Урянхайського краю за Цінської династії знаходи-
лися у веденні цзяньцзюня Улясутая і всі посади правителів затверджувалися 
китайським урядом, який постачав їх печатками. Отже, цей край завжди вва-
жався володінням Китаю та відносився до однієї з областей Автономної Зо-
внішньої Монголії. За словами монгольських дипломатів, на запровадження 
посади китайського чиновника китайський уряд давно вже отримав офіційну 
згоду від монгольського уряду, який також має намір одночасно запровадити 
там посаду свого чиновника. Отже, наразі відправляються до Урянхаю такі 
чиновники, призначення яких залежить виключно від Китаю та Монголії6. Їх 
супроводжуватиме конвой, що має захищати китайські інтереси та охороня-
ти тувинське населення. Поява китайських військ навряд чи викличе зане-
покоєння місцевого населення, оскільки останнє неодноразово зверталося до 
Китаю з клопотанням про відрядження до них китайського чиновника. По-
силаючись на 11-ту статтю Кяхтинської угоди, монгольська сторона ствер-
джувала, що Урянхай становить неподільну частину Автономної Зовнішньої 
Монголії. Тому Урга вважала, що питання про відрядження до Урянхайського 
краю сановника зі штатом відноситься до питань внутрішнього управління 
Автономної Монголії7. 

У грудні 1917 року уповноваженим по Туві від монгольського уряду був 
призначений Джалхандза-хутухта8, а у січні 1918 року з Урги до Туви ви-
правляються посланці богдо-хана та Джалхандза-хутухти з петиціями та за-
кликами про об’єднання [Лузянин 2003, 81]. Мабуть, у відповідь на такі за-
клики впливові лами Салчацького хошуну Урянхайського краю у лютому 
1918 р. провели таємні збори, на яких вирішили відділитися від Росії і стати 
підданими монгольського богдо-хана. Всі заявили: “…чиновники Шановної 
Великої Російської Держави наказали нам у Білоцарську відверто заявити 
про те, кому бажаємо підкорятися. На це ми, нікчемні урянхи, заявили, що, 
згідно колишньої добровільної ж заяви, бажаємо бути монгольськими під-
даними. Проте жодної спеціальної відповіді на цю нашу заяву не надійшло. 
Раз ми заявили про це, то в силу укладеної угоди (договору) ми не можемо 
змінити заявлене і приступити до обговорення питань, запропонованих тепер 
Вищим Урядом Росії. Чиновники та лами стверджували, що таке ж бажання 
простого народу”9. Салчацький нойон Ідам-Сурун писав комісару з урянхай-
ських справ О. Турчанинову (від 18.02.1918), що скільки він не казав під-
леглим, що даремною впертою заявою про бажання йти за монголами вони 
можуть завдати лиха простому народові, проте чиновники та лами відповіли: 
“Ми ніяк не можемо погодитися прийняти покровительство Росії, жодних 
інших слів, крім цих у нас немає, будь-які міркування на цьому закінчуємо та 

6 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 477. – Л. 1об.
7 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 477. – Л. 2.
8 Мається на увазі джалхандза-хутухта VIII Дамдінбазар (1874–1923). Джалхандза-хутухти в 
ХІХ – на початку ХХ ст. користувалися великим авторитетом, зокрема у Західній Монголії, і, 
фактично, посідали друге місце серед північномонгольських хубілганів після богдо-гегенів. 
А. Орлов у “Нотатці про Урянхай”, характеризував цього владику, зокрема, так: “переродже-
нець, який проживав неподалік від Урянхайського кордону і найбільш з усього буддійського 
духівництва шанований у краї” [ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 498. – Л. 3–4].
9 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 477. – Л. 3.
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роз’їздимося по домівках”10. Монгольська ж сторона характеризувала свою 
позицію так: “Із приводу захоплення Росією тану-урянхайців наш Уряд вхо-
див у переговори з російським урядом, указуючи на те, що згадані урянхайці 
– наші Монгольські піддані. Але питання це поки залишалося відкритим”11 
(розпорядження МВС Автономної Монголії, надіслане правителю Даа-хошу-
ну М. Буян-Бадирги (від 19 серпня 1918 р.)).

На початку 1918 року монгольський міністр закордонних справ визнав: Мон-
голія, будучи частиною китайської території, повинна рахуватися з бажанням 
сюзерена зберегти ввірену їй (Монголії) частину цих теренів і діяти в Урянхаї 
під тиском Китаю. Відрядження чиновника до Туви є демонстрацією з метою 
змусити Росію надати докази своїх прав на володіння Урянхайським краєм, як 
монголи пред’являли власні, починаючи від 1912 року. На думку А. Орлова, Ро-
сії слід остаточно встановити, на чому ґрунтуються її права, оскільки з цього 
питання існують дві точки зору. Можливо, ймовірно обрати російсько-монголь-
ську комісію тут за участю знавців питання, оскільки монголи розкопують у 
китайських архівах домисли, що важко спростувати. Подальше ухиляння від об-
говорення питання навряд чи можливе, оскільки монголи можуть через Китай 
чи безпосередньо звернутися до мирної конференції, і Монголія буде втягнута 
до орбіти міжнародної політики12. 

У березні 1918 р. в Урянхайському краї встановилася радянська влада. Її 
проголосили місцеві російські більшовики. 18 червня 1918 р. на спільному засі-
данні з’їздів представників російського та тувинського населення було ухвале-
не рішення про незалежність Урянхайського краю. Більшовики повернули ту-
винцям всі хошунні печатки, відібрані у нойонів у 1914 р. А. Цереріним, тобто 
печатки, які свого часу видавалися тувинським нойонам маньчжурською вла-
дою. Такий акт був розцінений тувинською елітою як можливість і право по-
вернутися під владу Китаю та Зовнішньої Монголії. Так у розпорядженні МВС 
Автономної Монголії на ім’я правителя Даа-хошуну М. Буян-Бадирги (від 19 
серпня 1918 р.) зокрема зазначалося: “Як видно з повідомлення урянхів Амбаня 
Гамбодорчжи, Росія відмовилася від зазіхань на урянхів, видавши про те доку-
менти російською та монгольською мовами і повернувши стару Маньчжурську 
печатку Амбаня”13.

На думку російського консула у Кобдо А. Хіоніна, монголи вирішили ви-
ступити внаслідок приходу більшовиків до Туви: “Не бачачи нізвідки жодної 
допомоги, а лише розорення та пакість, урянхайці, яких підбадьорювали агенти 
Чжалханцзи-хутухти, звернулися за сприянням до Монгольського Уряду і про-
сили його надіслати своїх чиновників для повернення порядку в краї”14. Мов-
ляв, цим і вирішили скористатися монголи, згадавши знову гасло революції про 
самовизначення націй. Так чи інакше, відразу ж після встановлення радянської 
влади в Урянхаї, монгольський уряд призначив князя Цогточира сайтом (губер-
натором) цього краю. Цогточир із загоном військ пішов на кордон, але не на-
важився в’їхати у межі Урянхаю. Він пробув все літо на кордоні, а восени 1918 
року повернувся до Урги. 

Наприкінці червня 1918 року китайським урядом була скликана нарада, 
на якій обговорювалися заяви тувинських нойонів про відділення Урянхай-
10 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 477. – Л. 3об. 
11 ГАРФ. – Ф.Р-200. – Оп. 1. – Ед. хр. 494. – Л. 17. 
12 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 477. – Л. 129. 
13 ГАРФ. – Ф.Р-200. – Оп. 1. – Ед. хр. 494. – Л. 18. 
14 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 477. – Л. 177об–178.
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ського аймака від ургинського уряду (від Монголії) та перехід його до скла-
ду Китаю, причому було вирішено відрядити в Урянхай чиновника для при-
ведення в дію постанови про прийняття15. Таким сановником був призначе-
ний Ян Шичао, колишній управитель канцелярією китайського резидента в 
Монголії Чень Лу. А. Орлов виразив Б. Церендоржу своє невдоволення тим, 
що монгольський уряд пішов на спільні дії з китайцями в урянхайському 
питанні. Церендорж відповідав, що не може противитися призначенню Пекі-
ном свого сановника до Урянхайського краю, оскільки підставою для цього 
є стаття 11-та Кяхтинської угоди. Разом із тим, підкреслював він, Монголія 
не відмовляється від своїх прав на Урянхай [Белов 1999, 162]. Протестувати 
офіційно Орлов не наважився, оскільки цей протест не мав би практичних 
результатів і за впертості монголів привів би до розриву стосунків із Монго-
лією. Дискутувати ж по цьому питанню з китайцями не мало сенсу, оскільки 
останні, відправляючи свого чиновника в Урянхай, який вони офіційно ви-
знавали за монгольську область, залишалися в стороні. “Це мовчання нашого 
представника було витлумачено китайцями у сприятливому для них сенсі; як 
видно, вони або вважали п. Орлова не в курсі справи, або думали, що росі-
яни вже примирилися з втратою Урянхаю”, – зазначала російська сторона16. 
Китайський сановник в Урзі й монгольський міністр закордонних справ офі-
ційно і приватно переконували росіян, що Ян Шичао їде ревізувати китайські 
урядові установи в Монголії і в Сибіру й ознайомитися зі станом китайських 
підданих взагалі. Загалом же Ян Шичао виїхав з Улясутаю лише 16 вересня, 
за його пересуванням було встановлено ретельне спостереження. Російським 
посадовцям в Урянхаї Омський уряд доручив не допускати Ян Шичао в край, 
у зв’язку з чим в Урянхаї були мобілізовані всі місцеві сили, підкріплені 6 
сотнею 3-го Сибірського полку с двома кулеметами.

Наприкінці травня 1918 року вбік Урянхаю інкогніто виїхав секретар поміч-
ника китайського резидента в Улясутаї Мен Цюй із двома супутниками. Метою 
їхньої поїздки було з’ясування характеру діяльності в Урянхаї радянської влади, 
ознайомлення із загальним становищем у краї, підготовка ґрунту для віднов-
лення китайської торгівлі, а також пропаганда на користь переходу тувинців у 
китайське підданство й збирання від них відповідних прохань. Чиновники мали 
лишитися в Урянхаї до приїзду туди помічника китайського сановника в Уля-
сутаї із загоном. У липні Мен Цюй із супутниками, а також із трьома представ-
никами китайських фірм, що торгували раніше на Хемчику, прибув до Чадану 
в ставку правителя Даа-хошуну М. Буян-Бадирги (у відповідь на його запро-
шення). Перші приїхали з метою обстежити Урянхай, з’ясувати настрої тувин-
ців взагалі, одержати друге прохання про підданство від них (тому що перше, 
мовляв, невдало редаговане) і послати його в Улясутай і далі в Пекін для того, 
щоб самим залишитися тут і очікувати приїзду сюди китайського чиновника із 
загоном в 100 осіб; другі ж – за одержанням товару, залишеного китайцями при 
їхньому виїзді внаслідок безпорядків у 1912 році, й за збором боргів17. А 15 лип-
ня розпорядженням в. о. комісара Я. Мальцева всі вони були відправлені назад 
у Монголію під приводом відсутності паспортів від російського консульства18. 
Незадовго до приїзду китайців приїжджали на Хемчик й 4 монголи – посланці 

15 ГАРФ. – Ф.Р-200. – Оп. 1. – Ед. хр. 494. – Л. 15. 
16 ГАРФ. – Ф.Р-200. – Оп. 1. – Ед. хр. 501. – Л. 6. 
17 ГАРФ. – Ф.Р-200. – Оп. 1. – Ед. хр. 494. – Л. 31об. 
18 ГАРФ. – Ф.Р-200. – Оп. 1. – Ед. хр. 501. – Л. 4об. 
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від Джа-лами19, які розповідали тувинцям, що ті мають бути монгольськими під-
даними; що всі східні урянхайські хошуни послали або своїх нойонів, або деле-
гації до монгольського уряду із клопотанням про прийняття їх до складу Мон-
голії і що у деяких хошунах монголи вже збирають податки за два останні роки.

Російський консул в Улясутаї писав Орлову (від 27 червня 1918 року): “Чи 
немає цього разу якого-небудь причинного зв’язку в діях китайців і монголів, що 
виступають у цій справі в особі Чжанланци-Хутухти, нашого запеклого проти-
вника в урянхайському питанні, який досі, вочевидь, охоплений до нас далеко 
не дружніми відчуттями за фактичне відсторонення його від посади правителя 
Урянхайського Краю, на яку він був призначений особливим Богдиханським 
указом незабаром після монгольського перевороту 1911 року і для збереження 
якої він докладав всі свої зусилля аж до того моменту, коли, зробившись занад-
то надокучливим, він був по нашому ж наполяганню, викликаний у 1913 році зі 
своїх володінь, що входять до складу Улясутайського округу і суміжні з Урянха-
єм, – до Урги, де перебуває, наскільки мені то відомо, й понині. Плачевний стан 
справ у Росії і наше безсилля, хоча б тимчасове, відкриває, може бути, тому ж 
Чжалханца-Хутухті нові широкі перспективи і цілком припустимо, що останній 
приймається з подвоєною енергією за здійснення своїх честолюбних помислів у 
бік Урянхаю, які, безсумнівно, не чужі й нашим друзям-китайцям”20.

На початку липня 1918 р. радянська влада в краї впала, 7 липня Білоцарськ 
(майбутній Кизил) був узятий із боєм місцевими білогвардійцями. Після пова-
лення радянської влади в краї до Білоцарська з часом повернувся О. Турчанинов 
як комісар з урянхайських справ, визнаний офіційно Сибірським тимчасовим 
урядом. Після свого відрядження на Хемчик і спілкування з тамтешніми нойона-
ми в липні 1918 р. Я. Мальцев доповідав: правителі тувинських хошунів, які не 
відрізнялися щирою відданістю до російського уряду і неодноразово викривали-
ся раніше в безпосередньому таємному зв’язку з Монголією, відчувши слабкість 
Росії і не сподіваючись на її захист, почали посилено налагоджувати стосунки з 

19 Як відомо, Джа-лама видавав себе за перевтілення Амурсани, героя монгольського ви-
звольного руху, а також за знавця буддійської філософії. Лама швидко стає фактичним во-
лодарем Кобдоського округу (до арешту в 1914 р.). Поступово під його вплив потрапляють 
західномонгольські суспільно-політичні діячі, серед них найвпливовіші аристократи та 
церковні ієрархи Західної Монголії. Разом з тим, хоча його і підтримувала низка духовних 
ієрархів, рядове ламство ненавиділо його за грабежі і жорстокість. Він почав іменувати 
себе малим богдо, явно претендуючи на однакову з владикою Автономній Монголії, богдо-
ханом, гідність і маючи на думці утворити в Західній Монголії незалежну від Урги державу. 
Амбіційні плани Джа-лами зустріли підтримку серед західномонгольської еліти. За такі се-
паратистські наміри 7 лютого 1914 р. Джа-ламу заарештовують і як російського підданого 
відряджають до Томська у в’язницю. Коли після ув’язнення в Росії Джа-лама повернувся до 
Кобдо, він знову здобув підтримку західномонгольської аристократії. Сприяння п’ятнадцяти 
можновладних князів ставило в складне становище монгольський уряд, бо терени цих кня-
зівств були віддалені від Урги, а беручи до уваги неспокійний стан усього Кобдоського 
округу, місцеві правителі запросто могли створити самостійний уряд на чолі з Джа-ламою. 
Однак престиж центру був надто великий, і князі не наважувалися виступити відкрито, 
вони потай допомагали Джа-ламі [Шинжлэх Ухааны Академи түүхийн хүрээлэнгийн гар 
бичмэл, ф. IХ, т. 2, х. н. 03I, 99]. Не досягнувши домовленості з урядом Автономної Мон-
голії, у 1918 р. Джа-лама оселився на кордоні з Китаєм, створив власний хошун з 400–500 
юрт із підданих деяких князів і нечисленних торгутів й організував військовий загін у 300 
осіб, що займався переважно грабунками. Попри свою лиху славу, Джа-лама користувався 
популярністю серед монголів, які вбачали в ньому втілення надприродної істоти. 
20 ГАРФ. – Ф. 200. – Оп. 1. – Ед. хр. 614. – Л. 2. 
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Монголією та Китаєм, розраховуючи таким шляхом отримати поблажливе став-
лення і захист від можливих насиль з боку російської радянської влади і поши-
рення серед них “знаменитого соціалізму”21. Мовляв, після же видачі керівником 
місцевої крайової ради І. Саф’яновим колишніх маньчжурських і монгольських 
печаток (яку були забрані у тувинських правителів при прийнятті їх під протек-
торат Росії і зберігалися у справах комісарства) і проголошення їх вільними від 
цього протекторату, тувинські правителі відкрито вступили в переговори з уря-
дами Монголії та Китаю про прийняття в підданство. Ці держави навряд чи впус-
тять цей зручний для них момент, щоб повернути втрачений було ними Урянхай-
ський край, – зазначав Я. Мальцев22.

Так, улітку 1918 р. до МЗС Монголії надійшло клопотання від тувинських 
сомонів Оюннар, Іргит і Чооду (близько 800 родин) і сомону Соян (понад 100 ро-
дин) про прийняття їх у підданство монгольського богдо-хана. Ургинський уряд 
у відповідь зазначив: “за Кяхтинською потрійною угодою до складу території 
нашої Зовнішньої Монголії входять усі місцевості, що перебували раніше під 
Керуванням улясутайського Цзянь-Цзюня, а оскільки всі урянхи здавна перебу-
вали під його керуванням, то на цій підставі з боку нашого Монгольського Уряду 
має бути наданий їм усім ласкавий притулок”23. Монгольські урядовці зацікави-
лися, в якому стані перебуває питання про відокремлення (від Росії) Салчацько-
го, Тоджинського та хемчицьких хошунів. Отже, Урга терміново відрядила до 
Туви особливо вповноваженого чиновника з посланнями на ім’я соянського гуна 
Далха-Сюрюна і чиновників Салчацького, Тоджинського та хемчицьких хошу-
нів “із наказом ретельно з’ясувати бажання свого народу” і “подати прохання з 
зобов’язаннями на предмет уклінної доповіді та рішення”. Головам сеймів Дза-
сакту-ханського і Сайн-нойон-ханського аймаків Автономної Монголії наказу-
валося організувати зі свого боку “ласкавий прийом Урянхам, які здавна пере-
бували у веденні деяких хошунів означених аймаків”24. 

На початку жовтня 1918 року Ян Шичао у супроводі 20 солдатів китайського 
конвою з Кобдо та 6–7 чиновників прибув до Уланкома, щоб звідти потрапити 
до Урянхаю. З окремих документів можна зробити висновок, що Ян Шичао ко-
ординував свої дії з монгольською стороною, наприклад: “…він запросив вказі-
вок Урги, як йому вчинити подалі…”25. Монгольський уряд прискорив приїзд в 
Уланком Цогточира з конвоєм у 20 осіб, навчених у монгольській бригаді в Урзі, 
з гвинтівками та двома кулеметами, надавши тому право додатково набрати 30 
осіб з числа аймачних чи хошунних солдатів. За словами Б. Церендоржа, конвой 
та 100 000 крб. на витрати Цогточиру видали під тиском китайського сановни-
ка26. Китайці мали підкріпити конвой Ян Шичао загоном у 118 осіб. Отже, очі-
кувалось, що у китайського та монгольського представників набереться конвой 
близько 200 осіб, з яким вони спробують проникнути до Урянхаю. 

У листопаді 1918 року китайський збройний загін у 150 осіб під командуван-
ням Ян Шичао зайшов у південно-західну частину Туви, а згодом він був при-
значений “спеціальним комісаром Китайської республіки з урянхайських справ”. 
Одночасно в південні райони Туви вступив монгольський загін (понад 300 осіб) 
під проводом Хатан-Батора Максарджаба. Уряд Автономної Монголії призначив 
21 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 494. – Л. 34. 
22 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 494. – Л. 34об. 
23 ГАРФ. – Ф.Р-200. – Оп. 1. – Ед. хр. 494. – Л. 18. 
24 ГАРФ. – Ф.Р-200. – Оп. 1. – Ед. хр. 494. – Л. 18об. 
25 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 477. – Л. 178. 
26 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 480. – Л. 51. 
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його намісником та командуючим військами по встановленню порядку та спокою 
в Урянхаї; його заступником був призначений авторитетний релігійно-політич-
ний діяч ділав-хутухта Джамсранжав [Шурхуу 2001, 103]. Російську військову 
силу в Туві становила лише сотня із двома кулеметами. Окремі збройні зіткнення 
не могли зупинити просування китайців і монголів. Росіяни побоювалися, що 
Максарджаб та Джалхандза-хутухта спробують якось задіяти у китайсько-мон-
гольському поході на Урянхай популярного у Західній Монголії Джа-ламу, який 
влітку 1918 року повернувся до Монголії. Джа-лама оселився на півдні Дзасакту-
ханського аймака і вів серед місцевого населення агітацію проти засилля росіян 
у Автономній Монголії27. 

У Державному архіві Російської Федерації зберігся цікавий документ під 
назвою “Стисла записка з Урянхайського питання”28, який, наскільки відомо 
авторці, ще не друкувався. З нього стає зрозумілою уразливість позиції Росії 
в урянхайському питанні, яку російські дипломати та можновладці Омського 
уряду цілком усвідомлювали. Йдеться тут і про захист прав “численних росій-
ських громадян”, необхідність ґрунтувати свої зазіхання не на договорах, а на 
фактичних, реальних даних, “факті державного користування”. Окремої уваги 
заслуговує пропозиція плебісциту про який час від часу йшлося при обговоренні 
подальшої долі Туви. Цікаво, що попри ці розмови, у першій половині ХХ ст. 
такий плебісцит так і не був проведений, як здається, тому, що як російська, так 
і радянська влада чудово розуміли, що результати народного волевиявлення мо-
жуть бути не на користь інтересів північного сусіда. А твердження, що Урянхай 
становив, “якщо не юридично, то фактично з сусідньою російською областю 
(Усинським округом Єнісейської губернії) одну неподільну адміністративно-
господарчу” одиницю, і нині зустрічаються в тому чи іншому вигляді у працях 
російських дослідників.

Отже, автори “Стислої записки” зазначали, що вага урянхайського питання 
формально полягає у спірності тамтешнього російсько-китайського кордону, а 
фактично – в боротьбі реальних інтересів Росії, Китаю і Монголії. Монгольський 
фактор визначався наступним чином: зв’язок із Монголією у тувинців суто духо-
вний, що пояснюється спільністю релігії, культури і писемності, запозичених у 
монголів. Частина тувинців була данниками прикордонних монгольських князів. 
Суто монгольського населення в Урянхаї, крім невеликої кількості лам, немає. 
При укладанні російсько-монгольської угоди 1912 року монголи заявили свої 
права на Урянхай, проте їм було вказано, що якщо терени цього краю і є спірни-
ми, то лише між Росією і Китаєм, і що Монголія жодних прав на Урянхай не має. 

Китайський уряд, який здавна претендує на володіння краєм, здійснює нині 
заходи, які намічені, ймовірно, ще в період розрухи в Росії, якою китайці по-
спішили своєчасно скористатися, з метою зруйнувати автономію Монголії і по-
новити свої колишні права у Зовнішній Монголії, а також і в Урянхаї. Китайці 
нараховуються в краї лише десятками, проте китайські купці, які повертаються 
тепер в Урянхай, зустрічаються населенням доброзичливо, за повної відсутності 
притоку товарів з Росії. Монголи, вочевидь, ще менше за китайців здатні дати 
населенню щось позитивне, також ведуть агітацію проти Росії, керуючись ви-
ключно корисливими розрахунками, маючи на увазі збір коштів на монастирі 
27 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 476. – Л. 58.
28 ГАРФ. – Ф. 200 “Министерство иностранных дел Российского правительства. Омск”. 
– Оп. 1 “Дела Министерства иностранных дел Российского правительства А. В. Колчака. 
1918–1920 гг.” – Оп. 1. – Ед. хр. 501 (Доклады российских послов в Китае и Монголии об 
Урянхайском крае (19 января – 9 июня 1919 г.)). – Л. 39–41об. 
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тощо29. Агресивні дії китайців і монголів виражалися останніми місяцями в праг-
ненні відправити своїх повноважних чиновників в Урянхайський край, а в даний 
момент – і в відправці китайських військ, під виглядом конвою чиновника. Ви-
знавалося, що поширення російської юрисдикції на весь край простим розпоря-
дженням міністра юстиції, без попереднього опрацювання питання з врахуван-
ням місцевих умов зустріло багато ускладнень. Проникнення в край більшовиз-
му тимчасово похитнуло російський авторитет. Наразі між Китаєм і Монголією, 
мабуть, є таємна угода про спільні дії в урянхайському питанні.

Натомість підкреслювалося, що російські інтереси в Урянхаї зростають. Мовляв, 
російські переселенці становлять вже п’яту частину всього населення краю, виро-
щують хліб, головне, по Малому Єнісею та його притокам, займаються торгівлею, 
здебільшого, по Хемчику, де більше населення, а також звіроловством, тваринни-
цтвом і гірським промислом. При цьому росіяни є, очевидно, елементом найбільш 
культурним і економічно потужним. Автори записки зазначали: порівнюючи реаль-
ні інтереси в Урянхайському краї Росії та Китаю, між якими питання про сувере-
нітет залишається спірним, необхідно оговорювати, що якщо на боці Китаю право 
історичної давності на володіння теренами Урянхаю, то на боці Росії – факт дер-
жавного користування30. За відсутності китайської влади і китайського населення 
в краї, останній до того ж цілком відрізаний від Серединної держави, не має з нею 
жодного живого зв’язку; в той же час Урянхай, як такий, що складає одне геогра-
фічне ціле з Усинським округом, включає російське населення в 10 000 осіб, управ-
ляється російською владою, що здобула тут авторитет серед тубільців, користується 
російським судочинством, економічно розвивається завдяки культурно-господар-
ській допомозі з боку російського уряду, – становить, якщо не юридично, то фак-
тично з сусідньою російською областю (Усинським округом Єнісейською губернії) 
одну неподільну адміністративно-господарчу і культурну одиницю.

У висновках нотатки підкреслювалися дві обставини. Перша – що інтереси Росії 
в Урянхаї настільки зросли і зміцнилися, внаслідок наявності тут великої кількості 
російських підданих, які володіють угіддями, що “ми зобов’язані захищати пра-
ва численних російських громадян, які здавна користуються тут землею, для чого 
необхідно, досягнути домовленості з Китайцями, в сенсі закріплення наших еконо-
мічних інтересів, з Монголією. Зокрема слід добитися поширення на Урянхай умов 
договору з Монголією про не введення китайських військ. При цьому нам необхід-
но ґрунтувати свої зазіхання не на договорах, а на фактичних, реальних даних, на 
офіційному зверненні до Росії з проханням про покровительство самих урянхів”31. 
Друга обставина: мовляв, не лише формальне прохання тувинців у 1914 році, а й 
реальні потреби населення, яке усвідомлює необхідність підтримки більш могут-
нього сусіди (причому тубільці приглядаються, хто з трьох сусідів сильніший), той 
факт, що симпатії більшості населення на боці росіян, “дають нам право відстою-
вати протекторат Росії над цим напівнезалежним Краєм”32. Ці останні міркування, 
разом зі страхом тувинців перед суворим китайським режимом, дають впевненість, 
що серед інших заходів, бажаним для Росії був би плебісцит як захід, який най-
більш узгоджується з принципом самовизначення малих народностей, що висуває 
президент Вільсон. Як вже зазначалося вище, побажання плебісциту разом із апе-
ляціями до “принципу самовизначення малих народностей” залишилися на папері.

29 ГАРФ. – Ф. 200. – Оп. 1. – Ед. хр. 501. – Л. 41. 
30 ГАРФ. – Ф. 200. – Оп. 1. – Ед. хр. 501. – Л. 41об.
31 ГАРФ. – Ф. 200. – Оп. 1. – Ед. хр. 501. – Л. 41об. 
32 ГАРФ. – Ф. 200. – Оп. 1. – Ед. хр. 501. – Л. 41об.
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Комісар у справах Урянхайського краю О. Турчанинов доповідав міністру 
закордонних справ Омського уряду, що монгольський уряд, скориставшись 
угодою, укладеною більшовиками з тувинцями, почав надсилати приписи ту-
винським нойонам й оголосив їм про свій протекторат, ціла низка тувинських 
чиновників і нойонів їздив до Монголії, кордон не охоронявся ніким, монголи 
приїздили до Урянхаю, надсилали приписи, збирали албан33. Частина чиновників 
виявилась зміщеною монгольським урядом і на їхні місця призначені інші. На-
прикінці 1918 року російська сторона зазначала: “Ми не можемо допустити про-
никнення китайців у Край не лише заради уникнення безпорядків тут, а й, перш 
за все, захищаючи наші економічні інтереси. Якщо Урянхайське питання і може 
вважатися офіційно ще відкритим і спірним між Росією і Китаєм, то Монголія в 
жодному разі не може бути визнана стороною, що має в ньому голос”34.

У грудні 1918 р. монгольський загін на чолі із Ітегеміджиту-бейсе зайняв міс-
цевість Самгалтай в Урянхайському краї. 28 грудня 1918 р. О. Турчанинов по-
відомив, що у Самгалтай-хуре прибули відряджені китайським урядом помічник 
секретаря управління китайського сановника в Урзі і монгольським урядом – Іте-
геміджиту-бейсе, які звернулися до нього з офіційним листом із заявою, що Урян-
хай по суті належить китайському уряду і після Кяхтинської Потрійної угоди він 
відійшов під провід Автономної Монголії, а також вимогою особистої зустрічі 
с комісаром35. На протест російського посланника в Пекіні Н. Кудашева проти 
відрядження китайського загону в Урянхай китайський уряд письмово відповів, 
що загін є звичайним конвоєм чиновника й тому його посилка не може бути ска-
сована. Комісару було наказано Омським урядом ігнорувати прибулих чиновни-
ків як офіційних представників Монголії та Китаю. Зазначалося, що командним 
складом і посланником в Пекіні збройне зіткнення визнається небажаним, навіть 
якби була можливість послати війська, оскільки наслідки такого зіткнення могли 
б виявитися несподіваними. Комісар мав сповістити монгольських нойонів, що 
Росія лише уникає збройного зіткнення, проте не відмовляється від своїх прав на 
Урянхай і питання про нього вважає ще не вирішеним36. Кілька днів потому комі-
сар у справах Урянхайського краю повідомив, що в Самгалтаї китайці поставили 
нойоном Оюнарського хошуну О. Соднам-Балчира, виставили уртони і наклали 
на Іргитський сомон контрибуцію у розмірі 50 биків і 200 баранів37. 

Фрагменти тогочасного дипломатичного листування яскраво ілюструють 
складну ситуацію, в якій опинилась російська дипломатія, звикла виступати з по-
зицій сили в урянхайському питанні. Так, російський консул у Кобдо А. Хіонін 
у грудні 1918 р. зазначав: “Якими міркуваннями керувався наш Уряд, уступаючи 
Урянхай монголам, які ніколи ним не володіли і про нього не думали, сказати важ-
ко. Можливо, що ми не вважали свою позицію у цьому питанні достатньо силь-
ною, а тому вирішили діяти у бік найменшого спротиву. Ми вважали, що з монго-
лами ми домовимося набагато скоріше, ніж з китайцями…”38 12 січня 1919 р. А. 
Орлов припускав: “У випадку поваги наших протестів і згоди Китайців і монголів 
вступити з нами в переговори про зміну територіальних кордонів Монголії …ми 
могли б або послатися на… причину неможливості переговорів у цей момент, або 
33 Албан (монг.) – податок, повинність (натуральна або грошова). ГАРФ. – Ф. Р–200. – 
Оп. 1. – Ед. хр. 494. – Л. 6, 52об.
34 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 494. – Л. 48об.
35 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 497. – Л. 62. 
36 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 497. – Л. 60. 
37 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 497. – Л. 69. 
38 ГАРФ. – Ф.Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 477. – Л. 127. 
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продовжувати стояти на точці зору спірності Урянхайської території, значення 
якої нашими протестами не применшується”39. В свою чергу посланник в Пекіні 
Н. Кудашев у таємній телеграмі на ім’я міністра закордонних справ (від 15 січня 
1919 р.) зазначав: “для відстоювання по суті нашої точки зору в мене немає ані 
достатніх теоретичних аргументів, ані інших засобів переконання”40. “Помилка 
нашої дипломатії, що не зуміла ще в ноті від 25 жовтня 1913 р. сформувати непри-
належність Урянхаю Монголії, й подальші посилання в договорі 25 травня 1915 р. 
на ту ж невдалу ноту, створили для нас становище, що ускладнює заперечування 
домагань Китаю, але все-таки, безсумнівно, можливо послатися на наступні пере-
говори по цьому питанню, що залишили його невирішеним”41, – писав начальник 
відділення по збору відомостей про нейтральні держави капітан Масягін. 

У лютому 1919 р. у Самгалтаї відбулася таємна нарада представників монго-
лів, тувинців і китайців. У ньому, зокрема, взяли участь Ітегеміджиту, тувинський 
нойон О. Соднам-Балчир, геген Оромба. Нарада ухвалила, що загони монголів і 
китайців повинні пройти перевалами й тропами на Хемчик, минаючи російські 
пости; було вирішено також підняти урянхайців на повстання проти росіян. Ге-
ген Оромба навіть організував з’їзд представників тувинців в одному з тувин-
ських монастирів. Там було, зокрема, вирішено зібрати 200 коней для китайських 
і монгольських загонів [Белов 1999, 164]. Наприкінці лютого 1919 року китайці 
та монголи захопили російські пости Цецергана і Хандагайту. Ян Шичао та Іте-
геміджиту наказали нойонам і чиновникам тувинських хошунів Даа і Бейсе під-
готуватися до їхнього приїзду на Хемчик, заготовити коней і продовольство. 13 
березня загін вершників, що складався з 60 монголів, 26 китайців і 40 тувинців, 
підійшов до Чадана на Хемчику. Козаки на чолі з хорунжим Делібалтом зустріли 
вогнем монголо-китайсько-тувинський загін, що змушений був відступити. По-
лонені китайці й монголи були відпущені, а 11 тувинців – розстріляні. Зазнавши 
поразки, китайський і монгольський загони у квітні покинули Хемчик і поверну-
лися до Уланкома [Белов 1999, 165]. 

Перше Хемчицьке повстання розпочалося 13 квітня 1919 року й охопило пере-
важно Західну Туву [История Тувы 2007, 96]. Зокрема, 9 травня 1919 р. Турча-
нинов телеграфував про збройний напад на пост 8 травня, одного козака увели 
в полон, когось вбили, пограбовані заїмки Маріанова і Сайфутдинова, повсталі 
у кількості 50 юрт відкочували до дербетів на монгольську територію. Російська 
розвідка (від 3.06.1919) констатувала наявність таємних контактів між окремими 
правителями та Монголією, що тривали42. 6 червня 1919 р. надійшла інформація 
про напади тувинців на росіян. О. Турчанинов побоювався, що за очевидного без-
силля Росії підніметься загальне повстання43. 17 червня 1919 р. А. Хіонін повідо-
мляв, що 13 червня китайський загін у складі 130 осіб виступив з Уланкома до ту-
винського кордону. У червні ж 1919 р. X. Максарджаб із своїм загоном перейшов 
хребет Танну-Ола, зупинившись у декількох десятках кілометрів від Білоцарська. 

27 червня 1919 р. міністр закордонних справ Автономної Монголії Б. Церен-
дорж звернувся до А. Орлова, повідомивши про збройний та безпричинний напад 
російських солдатів на китайського чиновника на Хемчику, затримання деяких 
китайсько-монгольських солдат та обеззброєння їх. X. Максарджаб доповідав, що 
затримані російськими солдатами монголо-урянхайські солдати зі значною кіль-
39 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 497. – Л. 79. 
40 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 497. – Л. 80.
41 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 494. – Л. 71. 
42 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 479. – Л. 62.
43 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 479. – Л. 60.
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кістю зброї досі ще не звільнені44. Наразі росіянами затримані два солдати, які 
проживали біля хребта Хандагайту, і монгол, який їхав з ламою Оромба. До того 
ж, ті ж російські солдати силоміць змусили жителів кумирні Ерхет до 100 родин, 
які проживали по цю сторону перевалу Танну-Ола, переселитися на другий бік 
перевалу, створивши нове непорозуміння. Незважаючи на те, що як китайський 
і монгольський сановники з солдатами, так і жителі кумирні Ерхет знаходяться в 
Урянхайському краї, російські загони постійно проявляють щодо перших ворожі 
дії, затримують їх чи насильно виселяють, чим створюють ускладнення і супер-
ечать Потрійній угоді, й шкодять дружнім стосункам. Російські солдати, до якої б 
партії вони не належали, не мають права проникати без дозволу монголів на тере-
ни Урянхайського краю45. Монгольською стороною пропонувалося вжити заходів 
до затримання винних росіян і розібрати справу змішаним судом, а також вивести 
якнайшвидше з Урянхайського краю російських військових, щоб уникнути нових 
непорозумінь, і звільнити затриманих монголів з відібраною зброєю.

У телеграмі з Білоцарська від 1 липня 1919 р. російський офіцер Леонов вже 
доповідав в Омськ, що у покинутому Хемчику – повстання тувинців, всі росія-
ни втекли, дехто вбитий, факторії розграбовані, сотня, дружина деморалізовані, 
відступили перед слабшим противником46. Козаки безчинствують, дружинники 
грабують, авторитет російської влади в очах тувинців і самих росіян упав. Завід-
увач евакуації Урянхаю Бризгалов прибув 16 липня 1919 року до Мінусинська з 
плотом евакуйованих з Усинського установ і біженців, привізши за дорученням 
Турчанинова всі таємні справи Урянхайського краю. Він зазначав, що у зв’язку 
з перебуванням монгольських загонів у районі Білоцарська, просуванням парти-
занських більшовицьких загонів П. Щетинкина і повстанням російських небла-
гонадійних елементів у поселеннях становище краю майже безнадійне47. Консул 
в Кобдо доповідав, що Ян Шичао збирається виїжджати з Уланкома на Хемчик 
із залишками китайського загону, що з огляду на захоплення Білоцарська чер-
воними місцеві тувинці “повстали проти російської влади, поголовно вирізають 
наші поселки”, козачий загін в Урянхаї опинився між двох огнів48. Партизанська 
армія А. Кравченко та П. Щетинкина 18 липня зайняла Білоцарськ і змогла дати 
опір надісланому Омськом загону. Радянські партизани не вступали у бій проти 
китайських і монгольських загонів в Туві.

12 липня 1919 р. з Кобдо повідомляли, що останнім часом спостерігається по-
силений рух переселенців з Алтайської губернії та Семипалатинської області в 
Урянхайський край по Чуйському тракту через Уланкомський район. Проходять 
цілі сотні людей з худобою та майном. Задля уникнення значних непорозумінь 
з монголами, китайцями, тувинцями російський консул у Кобдо просив МЗС, 
щоб МВС попередив населення названих областей, аби ті утрималися від пере-
селення до вирішення урянхайського питання, або рекомендувати переселенцям 
російські тракти, поза Монголією. Так, у другій половині липня 1919 р. на партію 
російських переселенців, яка йшла до Урянхайського краю через Монголію без 
відома і дозволу консульства, поблизу Хандагайту напала ватага тувинців, віді-
брала вогнепальну зброю, коней, повозки, худобу, майно. Під час перестрілки 
були вбиті та поранені з обох боків. Переселенці розбіглися: одні пішли до Урян-
хаю, інші – в Кошагач. П’ять родин прибуло до Кобдо під захист російського 
44 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 496. – Л. 24.
45 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 496. – Л. 24об.
46 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 495. – Л. 36. 
47 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 496. – Л. 45. 
48 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 496. – Л. 48. 
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консульства. Управляючі Алтайською губернією та Семипалатинською областю 
отримали доручення призупинити переселенський рух до Урянхайського краю 
Чуйським трактом. 9 серпня 1919 р. російський дипломатичний агент в Урзі по-
відомив, що монгольський міністр закордонних справ розпорядився про надання 
покровительства на монгольських теренах біженцям з Урянхаю49.

В інструкції генералу В. Л. Попову (якого Омськ призначив наступним коміса-
ром у справах Урянхайського краю після О. Турчанинова) від 22 липня 1919 р. за-
значалося, що питання про права на Урянхайську землю не можуть бути вирішені 
до офіційного визнання Російського уряду. У зв’язку з цим уряд мусить дотриму-
ватися щодо Урянхаю тих же принципів, які були встановлені Всеросійським уря-
дом, який прийняв Урянхай у 1914 р. під протекторат Росії. Тимчасовий Всеросій-
ський уряд у 1917 р. не змінив свого ставлення до Урянхаю. Перш за все, турботи 
уряду мають бути спрямовані на захист і забезпечення як майнової, так і особистої 
безпеки численних російських поселенців у краї50. Воєнним заходам у краї аж ніяк 
не слід надавати агресивного характеру проти китайських чи монгольських заго-
нів, які знаходяться за межами Урянхаю. Оскільки найгострішим питанням для ту-
винців є земельне, а їхнє головне невдоволення зміцненням російської влади в краї 
ґрунтувалися на побоюванні за цілісність своїх земельних угідь, то в питанні про 
нових переселенців слід дотримуватися особливої обережності. Серйозну увагу 
слід також звернути на посилене пересування російських переселенців в Урянхай 
Чуйським трактом через Монголію. Слід також пам’ятати, що інтереси монголів і 
китайців щодо Урянхаю багато в чому не збігаються, і що у самій Монголії є багато 
противників монголо-китайської співпраці в урянхайському питанні. Зокрема, слід 
обговорити з врахуванням тубільних інтересів: чи можливо допустити в Урянхаї 
появу збирачів алби на користь прикордонних монгольських владик, у залежнос-
ті від яких знаходились окремі урянхайські хошуни та сумони?51 Проте генерал 
В. Попов, експерт з урянхайського питання, так і не зміг потрапити до Урянхаю.

13 вересня 1919 р. консул в Улясутаї передавав інформацію від урядового ки-
тайського комісара, що більшовики очистили Урянхай, виступивши на р. Ус. Бі-
лоцарськ спустошений, на вулицях непідібрані трупи52. Максарджаб просив роз-
поряджень свого уряду щодо порядку управління містом. Росіян він не пропускав 
ні до Урянхаю, ні до Монголії, проїзд китайців був вільний. Консул у Кобдо спо-
віщав таємною телеграмою (від 21.09.1919), що чутки про переговори між Мак-
сарджабом і “більшовицькими бандами” в Білоцарську підтверджуються. Агенти 
доповіли, що переговори закінчились угодою про взаємні дії проти білогвардій-
ських загонів в Урянхаї. Текст угоди, ніби, представлений монголами на схвален-
ня Урги. Місяць потому консул в Улясутаї повідомляв (від 25.10.19), що всупереч 
завірянням китайського комісара більшовики продовжують залишатися в Урян-
хаї, підтримуючи щільне спілкування з монголами. Їхні частини просунулися до 
Турану. В краї повна анархія, грабунки, безчинства не припиняються, за участі 
китайців, монголів, тувинців піддається знищенню останнє надбання росіян, на-
грабоване вивозиться нерідко в Монголію53. У листопаді 1919 р. китайські вій-
ська ліквідували автономію Зовнішньої Монголії. Максарджаб був відкликаний 
до Урги; у липні 1920 р. звідти були виведені з Туви й монгольські загони [Белов 
1999, 167]. Китайські загони ще залишалися у краї до 1921 року. 
49 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 496. – Л. 29.
50 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 496. – Л. 80.
51 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 496. – Л. 80об. 
52 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 496. – Л. 110. 
53 ГАРФ. – Ф. Р–200. – Оп. 1. – Ед. хр. 496. – Л. 2. 
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Друга половина 1910-х років продемонструвала всю хиткість позицій Росії 
як у полеміці навколо самого урянхайського питання, так і в політичних реаліях 
самого Урянхайського краю. З початком громадянської війни у Росії тувинські 
нойони швидко стали втрачати свою показну лояльність. Росіяни потерпали від 
тувинського повстанського руху, що яскраво ілюстрував справжнє ставлення до 
них тувинців. Омський уряд внаслідок свого непевного становища був змушений 
йти на компроміси і проводити помірковану політичну лінію в Урянхаї порів-
няно з жорсткою позицією Російської імперії. Так, наприклад, в певний момент 
російські чиновники були готові навіть допустити в Урянхаї появу збирачів алби 
на користь прикордонних монгольських владик. Монголія у 1917–1919 роках ви-
являла активність як у дипломатичній, так і у військових сферах, намагаючись 
вирішити на свою користь урянхайське питання. Фактично, це було свідоме про-
довження політики богдо-хана на створення об’єднаної Великої Монголії. Задля 
цього монголи були ладні прийняти навіть китайську допомогу. Вагому роль у 
монгольській аргументації відігравала 11-та стаття Кяхтинської угоди 1915 р. І 
російським дипломатам було нелегко ухилятися від монгольських та китайських 
аргументів, які “важко спростувати”. 
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КЫПЧАКИ В КИТАЕ

Я. В. Пилипчук

Одним из наиболее интересных вопросов истории кыпчаков является история 
пребвывания их в Китае. Отдельные аспекты истории кыпчаков в Китае исследованы 
Е. Кычановым, Р. Храпачевским, А. Кадырбаевым, П. Пелльо и Л. Амби [Кычанов 
1965; Храпачевский 2013; Кадырбаев 1990; Кадырбаев 1997; Кадырбаев 2013]. В 
данном исследовании рассмотрена история кыпчаков и кыпчакской гвардии в Ки-
тае начиная с монгольских каанов и завершая Тогон-Темуром.

В состав сословия сэмужень входили жители земель на запад от Китая [Endicott-
West 1989, 85-86, 94, 122; Endicott-West 2008, 610-611; Qingzhi-Zhao 2008, 24]. 
В состав этого сословия входили кыпчаки, канглы, карлуки, уйгуры, кыргызы, 
онгуты, кереиты, найманы, аргыны, меркиты. То есть представители монгольских 
и тюркских племен рассматривались монголами как союзники при завоевании 
Китая. Они вошли в состав элиты Империи Юань. Более того кыпчаки использо-
вались как союзники во время кампаний Великой Монгольской Империи. Кыпчак 
Баньдучар (Балтучак) воевал против аланов и вместе с Мункэ взял Магас (Май-
це-сы) [Кычанов 1965; Кадырбаев 1990, 39-42]. Сидур, Хасан, Ульчейбадур, Ба-
кан воевали против китайской династии Сун, а Тутуха, Байтимур и Кучебадур 
принимали участие в войне Хубилая против кочевой знати Монголии [Кадырбаев 
1990, 98-102]. Кроме кыпчаков, в составе монгольского войска пребывали канглы. 
В китайских источниках указано, что на службе у Чингисидов пребывали такие 
вожди: Асанбука, Согнак-тегин, Айбай, Або-баяут [Кадырбаев 1990, 28, 32-33, 
35, 46]. Кангл Аймаур (Эймур, Аймяо) принимал участие в походе Субедея-ба-
гатура и Джебе-нойона в Восточную Европу и в кампании Чингиз-хана против 
тангутов. Он также отметился в войне против чжурчженей в Хенани. Аймаур при-
нимал участие в кампании Мункэ против Южной Сун. Канглы Орос также воевал 
против китайцев под командыванием Мункэ [Храпачевский 2009, 244; Кадырбаев 
1990, 45-46]. Кутуз и Жалчек-батур из кыпчаков в 1232 г. воевали против чжурч-
женской империи Цзинь. Кучунь воевал на стороне монголов в войске Субедея 
[Храпачевский 2009, 243; Кадырбаев 1990, 46; Pelliot, Hambis 1951, 104].

За подсчетами И. де Рахевильца в Китае до 1260 г. было упомянуто 4 кыпчака, 
один из которых был даругачи. В 1260-1294 гг. было 12 кыпчаков из которых 3 
даругачи, в 1280-1330 гг. 13 кыпчаков из которых 4 даругачи, в 1295-1368 гг. 
15 кыпчаков из которых 8 даругачи. 16 кыпчаков упомянуты без датирования. 
Всего в Империи Юань было 60 кыпчаков, которые были отмечены историками 
[Гальперин 2008, 393]. Относительно истории кыпчакской гвардии, то в 1286 г. 
была основана кыпчакская гвардия в которую кроме кыпчаков входили канглы 
и карлуки. В 1322 г. кыпчакская гвардия была разделена на правую и левую. В 
период 1264-1294 гг. в войсках гвардии было 19 тысячеств и 3 конторы военных 
поселений. В 1297-1307 гг. было введено еще две тысячи – Чжиргалана и Тегене. 
В 1308 г. было учреждено еще 4 тысячничества. Во время правления в Империи 
Юань императора Темура кыпчакская гвардия получила еще 2 тыс. чел. В 1322 
г. она получила еще 4 тыс. В том же году гвардия была поделена на правую и 
левую, по 18 и 10 тыс. чел. соответственно. В 1330 г. в распоряжении главного 
командования дворцовой службы императорской гвардии было передано 9 тыс. 
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из левой кыпчакской гвардии. В этой гвардии кроме кыпчаков служили монголы, 
чжурчжени, русские. В 1322 г. Кыпчакская гвардия насчитывала 35 тыс. [Храпа-
чевский 2013, 64-65; Гальперин 2008, 393].

Из канглы было три военачальника, а еще 9 занимали разные посты в цен-
тральной и провинциальной администрации. Из 9 чиновников 3 было даругачи. 
Наиболее влиятельными были Бухуму, Тухулу (Туглук), Тарикчи, Минган, Есу-
дай, Орос, Есудар, Циньшун, братья Иналтохтоа и Асанбука. Большой властью и 
влиянием пользовался один из десяти сановников – Бухуму. Возрастание его влия-
ния вызвало реакцию Ахема (Ахмеда). Бухуму принимал участие в делах высшего 
органа власти – Чжуншушена (Центрального Имперского Секретариата). Он на-
писал доносы на первого министра уйгура Санга и Наср ад-Дина. Бухуму занимал 
должности пинчжинчженши (генерал-губернатора или начальника департамента 
в провинции) и люйшоу (имперского наместника в столице). Близким к Бухуму 
был Туглук, который с ранних лет был приближенным Хубилая. Канглы Тарикчи 
отметился при осаде городов Фаньчен и Сяньян во время похода Хубилая на Юж-
ную Сун. После покорения Южной Сун он командовал монгольскими войсками 
в Гуаньдуне и Фуцзяни, а потом в Гуанси и в Чжедуне. Его старшый сын Токто-
атимур стал темником и даругачи, а младший – Ваньну унаследовал должность 
отца в Гуанси. Военачальник кыпчакской гвардии Минган нес ответственность за 
безопасность императора во время его визитов в провинции и походов. Во главе 
8 тыс. монголов он дошел до Бешбалыка, где сражался против Хайду. Он настоял 
на освобождении 10 тыс. сэму от повинностей и инициировал формирование из 
них войск. Созданное военное подразделение возглавил сам Минган. Есудай взял 
участие в походах на Южную Сун и Японию. В 1283 г. его назначили на должность 
даругачи Тайчжоу. Он был представителем императора при кыпчакской гвардии. 
В 1287 г. он принимал участие в походе против Наяна [Кадырбаев 1990, 102-104].

Орос в 1289 г. был назначен на должность сюаньфуши, а потом стал темником. 
Орос происходил из клана байаут племени канглов. Его семья была влиятельной, 
и к ней принадлежали Хаши Пайаву (Каши Байаут) и Kin’g-Ton’g. Сын Ороса 
Kin’g-Ton’g принадлежал к знати последнего монгольского императора Юань 
Тогон-Темура. Есудар принимал участие во взятии городов Сяньян и Фанчена. 
Во время штурма этих городов он был первым на стенах. За эти заслуги он был 
назначен тысячником. В 1279 г. он стал темником и управлял сотней суден на 
просторах от Хуанхе до Янцзы. Войска, которые возглавлял Есудар вернулись 
из похода без потерь. Циньтуну охранял личные покои. Он был люйшоу Шань-
ду, который служил на должности пинчжанчженши (начальника департамента) в 
синчжуншенах (передвижных имперских секретариатах, провинциальных импер-
ских секретариатах) провинций Цзянси, Хенань, Ляоян, Чженцзян. Инал-Токтоа 
и Асанбука пользовались расположением Хубилая с детства. Асанбука отметился 
при подавлении восстания Наяна. Он сражался против Хайду в Алтае. Асанбука 
имел поместия и занимал руководящий пост в гвардии. Инал-Тохтоа находился в 
личной охране императора [Кадырбаев 1990, 104-105; Pelliot, Hambis 1951, 106].

В русской куманологической науке утведилось убеждение в том, что монголы 
уничтожили кыпчакскую аристократию. Это не совсем так, поскольку значи-
тельная часть кыпчаков была отправлена в Монголию и Китай. Рашид ад-Дин 
сообщал, что во время Чингис-хана великому хану служил Кумурбиш-Кунджи. 
Сын вождя восточных кыпчаков Хулусуманя Баньдучар перешел на службу к 
монголам. Куньдтай был сыном вождя кыпчакского племени. Ашанбухуа (Асан-
бука) происходил из царского рода канглов. Он был потомком Шаньметгумали 
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(Кумар-хатун). Потомками этой хатун были ее сыновья Чулюй и Яя. Соответ-
ственно Асанбука был ее внуком. Шаньметгумали отправила к монголам караван 
с богатствами и своими сыновьями. При условии того, что кыпчаки и канглы 
добровольно капитулировали монголы могли их помиловать. Шаньметгумали 
получила от монгольских правителей резиденцию и содержание из казны. Хатун 
попросила о возвращении домой Яя, который получил от монголов титул вана 
(князя) канглов. Потомком Яя и был Асанбуга. Он был одним из шести сыновей 
Яя. Он был пожалован титулом гуна канглов [Кадырбаев 1990, 28-33, 44-45]. 
Предки Бухуму были знатными людьми племени канглов. Дедом Бухуму был 
Хайланьбо (Кайран-бай). Несмотря на то, что сыновья Кайран-бая были взяты 
в плен, их помиловали. Самым молодым из сыновей Кайран-бая был Яньчжень 
(Алчин). Он некоторое время находился при дворе Соркуктани-беги. После этого 
Алчин служил Хубилаю и сопровождал его в походах. Сыном Алчина и был Бу-
хуму [Кадырбаев 1990, 34-35]. Дед кыпчака Кутуза Карачар добровольно подчи-
нился монголам [Кадырбаев 1990, 40-42]

Наиболее известные из кыпчаков — Тутуха, Сидур, Ульчейбадур, Байтимур, 
Кучебадур, Хасан. Сидур стал служить монголам с 1273 г. после смерти своего отца 
Тосуна. В 1274 г. он принимал участие в походе на Южную Сун. В 1280 г. Хубилай 
назначил его на должность сотника в императорской гвардии. В 1287 г. Сидур был 
назначен даругачи провинций вблизи Янцзы. Он принял участие в кампании им-
перских войск против Вьетнама. Сидур взял крепость Цоцзычен, принял участие в 
нескольких десятках битв и принимал участие в взятии вьетнамской столицы. Ког-
да войско империи Юань оказалось в окружении, кыпчакский отряд пробил путь 
для отступления. Наследником Сидура был Есяньтимур. Ульчейбадур вступил в 
монгольское войско в 1256 г. В 1259 г. он принял участие в походе Мункэ против 
Южной Сун. Ульчейбадур отметился при штурме Ечжоу. Он одним из первых взо-
шел на стены крепости. Под командованием Чингизидов Мухули и Ашу воевал у 
Цзинани. Он принял участие в осаде Сяньяна, а также в четырех битвах на суше и 
море. Отдельно он отметился при взятии Фаньчэна. Благодаря его навыкам в поли-
оркетике был взят этот город. Он принимал участие в походе принца Байана против 
Южной Сун. Он принимал участие во взятии городов Тайчжоу и Чанчжоу, покорил 
провинцию Цзяньнань. За свои подвиги он был назначен командующим тумена и 
даругачи. Его лечили лучшие врачи империи [Кадырбаев 1990, 99-100].

Байтимур был одним из довереных лиц Хубилая. Он занимал должность ответ-
ственного за проверку лояльности императорской гвардии. Он принимал участие 
в подавлении выступления Наяна в 1287-1288 гг., а также в войне с монгольски-
ми повстанцами. При императоре Тэмуре он сохранял свою должность. При этом 
правителе Байтимур с его кыпчакскими воинами охранял и сопровождал хана 
при вьезде в столицу. Кучейбадур принимал участие во всех кампаниях Хубилая 
в 1262-1277 ггг. То есть в войнах в Китае, Японии и с монгольскими повстанца-
ми. Хешан (Хасан) занимал светские и военные должности. В 1262 г. принимал 
участие в подавление восстания. В 1268 г. Хешан предложил правильный план 
штурма китайского города Сяньяна. Воевал под командованием Ашу, Байана, 
Алихайя. Хасан принимал участие в трехмесячной осаде Таньчжоу. При взятии 
города он высказался за то, чтобы помиловать население. Бакан отметил при 
штурме Байцзяна, сумев удержать воинов от бегства. В 1274 г. под командова-
нием Ашу он форсировал Янцзы. В 1283 г. получил должность сюаньфуши в 
Цзянси, в 1292 г. его перевели в Чжецзян. Потом он был назначен заведующим 
ведомством общественных работ [Кадырбаев 1990, 101-102].
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В Китае Хубилай учредил кыпчакскую гвардию. У истоков этой гвардии сто-
ял Тутуха. Этот кыпчак был потомком правящей династии восточных кыпчаков. 
Его отцом был Балтучак, дедом Хулусумань, прадедом Инасы (Иналджык). Он 
был военачальником и членом правящего клана байавут из вождевства восточных 
кыпчаков. Тутуха был сыном Балтучака и внуком Хулусуманя. Балтучак принимал 
участие в походе монголов на царство Дали (Наньчжао). От монголов он получил 
титул могущественный храбрец. При каане он занимал должность шанфана. Под 
его присмотром находились стада коней, которые принадлежали каану. Он управ-
лял чиновниками и обеспечивал подвоз черного кумыса из ферм к двору. Тутуха 
впервые отметился еще в 1260-1261 гг., когда он вместе с отцом принял участие в 
экспедиции Хубилая против Ариг-Буги [Храпачевский 2013, 47-48; Кычанов 1965; 
Кадырбаев 1990, 26; Pelliot, Hambis 1951, 87-88, 96-98, 101-102, 109].

В 1277 – 1278 гг. Токто-Темир и Шереги восстали против Империи Юань. Хуби-
лай отправил против бунтующих монголов войска Тутухи. Имперские войска побе-
дили повстанцев в урочище Наран-булах войска Турчи-нойона. Племя Чжиэрхатая 
восстало в Инчане (аймак Ширин-Гол в Внутренней Монголии) и оно двинулось 
навстречу Токто-Темиру. Тутуха перехватил Чжиэрхатая на половине пути и унич-
тожил его войско. Потом Тутуха напал на войско Токто-Темира и преследовал его 
до реки Толы. Вблизи реки Орхон Тутуха устроил засаду в которую попал Токто-
Темир. В 1278-1279 гг. Тутуха, возглавил тысячу в большом войске преследовал 
Ширеги и дошел до гор Цзиньшань (Алтай). К нему в плен попал Чжахутай. Кроме 
того, он победил Кууелчека. После этого Хубилай передал кыпчаков Китая под 
командывание Тутухи. В 1282 – 1283 гг. Тутуха возглавлял гвардию и стал стар-
шим помощником в ведомстве императорского конюшего. В 1284 – 1285  гг. Туту-
ха получил под командование 4,6 тыс. младшего поколения монгольских войск. В 
1285 – 1286 гг. Тутуха получил должность главнокомандующего и стал помощни-
ком главы Главного военного совета. В 1286 – 1287 гг. была основана кыпчакская 
личная гвардия. Сначала из кыпчаков был сформирован только полк. Но Тутуха 
имел полномочия для того, чтобы принимать в свой корпус кыпчаков, которые 
были рабами в Китае [Храпачевский 2013, 48-51; Кычанов 1965].

В 1286-1287 гг. войска Тутуха вместе с Дордоханом отбили нападение Хайду 
на Алтай. Тутуха принял участие в розгроме войск Наяна. Он перехватил послов 
Наяна к Эбугену и Дженахара в 1287-1288 гг. Узнав о планах врагов он принял 
решение действовать на опережение. Совершив марш-бросок к лагерю Эбугена, 
который продолжался неделю, он неожиданного для врага переправился через 
реку Тола у перевала Боке и неожиданно напал на Эбугена. На реке Толе Тутуха 
также победил войска восставшего нойона Эдига, который командовал туменом. 
Кыпчаки и канглы, которые находились в войску повстанцев перешли к Тутухе. 
Хубилай передал отряды кыпчаков и карлуков под командывание Тутухе. После 
победы над Эдиге Тутуха присоединился к принцу Темуру и вместе с ним пре-
следовал сторонников Наяна до гор (Большой Хинган). Тутуха победил войско 
бунтуещего Утагая [Храпачевский 2013, 51-54; Кычанов 1965].

В 1288-1289 гг. Эчжир (потомок Хачиуна) был атакован войсками Хоркасу-
на. Эчжир отправил к Тутухе гонцов, которые просили его о помощи. Тутуха 
перешел горы Хараун, переправился через реку Гуйрен (Гуйлю в хошуне Хор-
чин-Юицяньци). Вблизи этой реки Тутуха победил нойона Кадана и завладел 
семя обоками на реке Ляо-цзо (в Маньчжурии). В 1289-1290 гг. Тутуха сопро-
вождал внука Хубилая Гаммалу в походе против Хайду. Гаммала оказался в 
сложной ситуации, но Тутуха спас принца. В 1291-1292 гг. Тутуха во главе 
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тумена войска из харачи охотился в Халтагае (Восточном Туркестане). Осе-
нью 1292 г. он захватил в Алтае более 3 тыс. кибиток, принадлежавших Хайду. 
Весной 1293 г. Тутуха возглавил поход против енисейских кыргызов и овладел 
людьми их пяти племен. Войска Юань вышли на Кем (Енисей). Тутуха победил 
в этой местности войска полководца Болодча. В 1293 г. Тутуха получил по-
лномочия командовать императорской личной гвардией [Храпачевский 2013, 
54-58; Кычанов 1965].

Позиции кыпчаков в Империи Юань усиливались пропорционально к тому, если 
у императоров исчезала уверенность в лояльности монголов. Именно монголы под-
держивали Ариг-Бугу и Хайду. Главной опорой престола стали сэмужень. В Им-
перии Юань было 34 корпуса. Из них 12 корпусов состояли из сэмужень и всего 5 
корпусов состояли из монголов. Войска сэмужень были наиболее боеспособными 
и их использовали против монгольских повстанцев. 17 корпусов китайцей игра-
ли второстепенную роль. Кыпчаки, канглы, карлуки обеспечивали безопасность 
столицы и летней резиденции императора. Кыпчаки и канглы сыграли заметную 
роль в войнах против Ариг-Буги и Хайду [Кадырбаев 1990, 98-99].

В 1294-1295 гг. ситуация на границе с Хайду была критичической и новый 
император Темур приказал ему защитить северную границу в 1295-1296 гг. Осе-
нью 1296 г. Тутуха дошел до Урунгана в Восточном Туркестане и привел к им-
ператору людей Йомухура (внука Арик-Буги). За это Тутуха стал командующим 
кыпчакской гвардии. В феврале-марте 1297 г. в возрасте 60 годов Тутуха умер 
в Сюаньдинфу. У Тутухи было восемь сыновей. Наибольшего успеха достиг-
нул Чонкур (Чжанур), который после смерти отца стал командовать кыпчакской 
гвардией [Храпачевский 2013, 58-60; Кычанов 1965].

Чонкур начал свою карьеру с того, что сопроводжал войска тайши Юэрлу. 
Он охранял северную границу Империи Юань. В бою при горах Бота (Пами-
ре) он впервые отметился. В 1297 г. он сражался за Алтаем в провинции Балинь 
против Теляньтая и победил его. Чонкур преследовал побежденных врагов до 
реки Алей. На помощь провинции Балинь от Хайду пришли отряды под коман-
дованием Бобо. На реке Алей в Западном Алтае Чонкур победил силы Бобо. В 
1298 г. ваны северной границы неожиданно напали на Хархату. В 1299 г. Чонкур 
прибыл к двору императора. Темур официально провозгласил его командующим 
кыпчакской гвардией. После этого Чонкур вернулся на границу и в 1301 г. побе-
дил войска Дувы, которые перед этим перешли Алтай. В 1314 г. Чонкур победил 
войско бунтующего Эсенбуги. В 1315 г. он победил восставших Эбуганя и Ху-
дутемира. Он преследовал врага даже за границами империи и дошел до заставы 
Томиньгуань. В 1317 г. Чонкур стал членом императорского совета. У Чонку-
ра было несколько сыновей – Яньтемур (Эль Темир), Далагаль, тайши Ючен-
сян, тайпиван Чедунь и цзюченсян Дали. В 1322 г. Чонкур умер [Кычанов 1965; 
Кадырбаев 2013, 80]. Карьеру сделал и другой сын Тутухи – Темур-Буга.

Отдельным абзацем необходимо отметить участие канглы и кыпчаков в по-
ходах на Японию. В походе 1274 г. приняли участие канглы Есудай и Есудар. 
Также в Японии побыва кыпчак Ботемур (Байтемур). За участие в походе Есу-
дай был награджен должностью темника. Есудар возглавил сотню кораблей с 
Хуанхе и Янцзы. Во время похода он сохранил войска и за это был пожало-
ван 100 дворами с крестьянами. Кыпчаки и канглы отметились как всадники, 
которые обстреливали японских самураев. Во время второго похода на Японию 
кыпчаки и канглы не принимали участие, потому что были нужны на других 
фронтах [Кадырбаев 2007].
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Необходимо отметить, что император Темур учредил гвардию сэму. На 
высоких постах при дворе императора пребывали кыпчаки Чжанур (Чонкур) 
и Яньтемур, канглы Йина-Тото (Иналтото, Инал-Токтоа) и Ашапухуа (Асан-
буга). Иналтото отметился в битве против Хайду в 1301 г. В бою он находил-
ся рядом с принцем Хайсаном, обеспечивая его безопасность. Асанбука отме-
тился в битвах против Хайду на Алтае и Хангае. Иль-Темур принял участие 
при формировании гвардии, когда Хайсан устроил дела в Западной Монголии. 
Сэмужень в это время начали изучать конфуцианство. При преемниках Темура 
большую роль играли канглы Бухуму, монгол из племени барин Байан и внук 
Борчу Ус-Темур.

В 1307 г. император Темур умер, и претендентами на престол выступили 
три Чингизиды – Хайсан, Ананда, Аюрбарвада. Ананда готовил заговор про-
тив других претендентов. Инал-Токтоа несмотря на намерения заговорщиков 
бежал из Дайду и предупредил Хайшана о заговоре. Асанбука остался в городе 
и предупредил Аюрбарвада. Заговор был раскрыт, и Ананда казнили. После 
этого разгорелась вражда между Аюрбарвада и Хайшаном. Хайсан выступил с 
войском из Каракорума в Шанду и Кайпин, вынудил Аюрбавада отречься  от 
престола. Командующими войск, которые поддержали Хайсана были Асанбу-
ка, Инал-Токтоа, Чонкур и Иль-Темур. Выступление кыпчакской гвардии ре-
шило судьбу престола. Инал-Токтоа и Асанбука были назначены на высокие 
посты, а сторонники нового императора были щедро вознаграждены. В составе 
гвардии были не только тюрки, но и монголы, тангуты. Инал-Токтоа посовето-
вал императору денонсировать договор с Аюрбарвада, чтобы престол мог уна-
следовать не брат, а сын правителя. Хайсан отказался от этого предложения. 
В 1311 г. Хайсан умер, а на престол взошел Аюрбарвада, который не любил 
кыпчаков и канглов. Он отстранил их от престола. В 1320 г. на престол взошел 
Шидебала, и за него фактически правил Темудер, который правил с помощью 
террора до 1322 г. После его смерти с помощью гвардии из аланов на престол 
был выдвинут Есун-Темур. При его правлении доминировали сэмужень из му-
сульман, а влияние китайцев было небольшим [Кадырбаев 2012а; Кадырбаев 
2013, 80-84; Pelliot, Hambis 1951, 102, 109; Ch’i-Ch’iao 2008, 491, 495, 512, 532-
533, 528-530, 537-538].

Сын Чонкура Эль-Тимур был серым кардиналом в Империи Юань. При его 
участии было осуществлено несколько дворцовых переворотов. В 1328 г. Иль-
Тимур и Байан возвели на престол младшего сына Хайшана Туг-Темура. Вой-
ска верные Эль-Тимуру заняли Даду, а также заняли Маньчжурию и Восточ-
ную Монголию. Гарнизон Шаньду капитулировал, но противники Ель-Тимура 
в Юннани продолжали сопротивление до 1332 г. Старший сын Хайсана Хошил 
претендовал на престол, но его стремление править единолично не устраивало 
всесильных временщиков, и в 1329 г. Кашил был убит. Его сын Тогон-Темур 
был сослан в Корею, а жена убита. Большое влияние при дворе взял дядя Ельти-
мура Бука-Тимур. На протяжении четырех лет в Империи Юань доминировали 
кыпчак Ель-Тимур и меркит Байан. Для обеспечения своей безопасности Ель-
Тимур перенял контроль над шестью имперскими гвардиями, три из которых 
были кыпчакскими. К власти пришла его семья. Высокие посты кроме Бука-
Тимура заняли младшие братья Эль-Тимура Садунь и Дариндари. Сын Садуня 
Танкиш также был назначен на важный пост. Власть таким образом оказалась 
преимущественно в руках кыпчаков. В опозиции к ним находились барин Байан, 
Ус-Темур и Харгасун [Кадырбаев 2012б; Ch’i-Ch’iao 2008, 541-549].
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2 сентября 1332 г. Туг-Темур умер, не успев назначить наследника вместо 
своего умершего сына Араднадара. На политическую сцену вышла императри-
ца Будашири, которая выступила против Иль-Тимура. На престол был возве-
ден сын Хашила Иринджибал. Правил он всего несколька месяцев, но за это 
время утвердилась власть меркита Байана, а Иль-Тимур не был включен в со-
вет высших сановников. В 1333 г. Эль-Тимур умер, и позиции кыпчаков по-
шатнулись. Но Тогон-Темур был женат на дочке Иль-Тимура. После смерти 
Иль-Тимура кыпчаков возглавил его младший сын Садунь. Он был назначен 
на должность помощника главного министра. После смерти Садуня кыпчаков 
возглавил его сын Танкиш. Императрица Будашири отказала Танкишу в назна-
чении его главой цензората [Кадырбаев 2012б; Ch’i-Ch’iao 2008, 557; Dardess 
2008, 561-567].

Кроме военного дела кыпчаки и канглы также были чиновниками и учеными. 
Канглы Бухуму и его сын Наонао принимали участие в подготовке издания ди-
настических историй династий Ляо, Сун, Цзинь. Канглы Орос был ученным, а 
кыпчаки Бобоходу и Болианьи были конфуцианскими учеными. В “Юань-ши” 
было упомянуто о канглах Темур-Таше, Каме, Суйсуя, Буке, Каре, Есен-Буге, 
Инале-Токтоа. Из них Бука, Кара, Инал-Токтоа и Эсен-Буга были несториан-
скими христианами. Среди кыпчаков в Юань-ши также уделили внимание Уль-
чей-батуру, Тай-Буге, Хешану, Ень-Тимуру (Иль-Тимуру), Танкишу, Туглуку 
[Kadyrbaev 2005, 251-252].

В 1335 г. кыпчаков отстранили от управления государством. Танкиш не мог за 
этим спокойно наблюдать и вместе с своими родственниками Дали и Гуанхоте-
муром организовал заговор. Но заговор был раскрыт. В дворец ворвались воины 
верные Байану. Танкиш и его младший брат были убиты. Но часть кыпчакской 
клики бежала на север к Дали. Но против Дали были отправлены войска. Дали 
выступил против правительственных войск, но был разбит и казнен. Также схва-
тили и казнили кыпчака Ачаши. Далахань искал укрытия у дочери Иль-Тимура, 
которая была императрицей. Сторонники Тогона-Темура и Байана убили Да-
лаханя, а императрица была провозглашена членом семьи государственных 
изменников. Императрицу отправили в ссылку. Байан смог ликвидировать до-
минирование кыпчаков использовав против них аланов. В 1334 г. Байан создал 
аланскую гвардию. Кроме кыпчаков Байан казнил тангута Иринджбала, уйгу-
ров Тимурбуку и Арикхая. Кыпчаки и союзные с ними представители других 
этносов были отстранены от власти. В 1335 г. Байан вернул из ссылки Тогон-Те-
мура и сделал его новым императором Юань. Но в 1340 г. при помощи монголов 
и китайцев от власти был отстранен Байан. [Кадырбаев 2012б; Гальперин 2008, 
393; Dardess 2008, 567-572].

После 1340 г. уже не было сплоченной коалиции сэмужень. За власть состя-
зались клики во главе с Токто и Берке-Бухой. Ослабление позиций сэмужень 
вызвало реакцию в китайськом социуме. В 40-х гг. XIV в. кыпчаки восстава-
ли в регионах. В 50-х гг. XIV в. бунты вылились в крестьянские восстания. 
Попытки Токто подавить восстания были напрасными. В 1355 г. Токто был от-
странен от власти. Период с 1355 по 1368 гг. был временем агонии династии 
Юань. Китайцы масово восставали. Сэмужень и монголы масово вырезались ки-
тайцами. Но некоторым кыпчакам удалось пережить эти этнические чистки. В 
1397 г. китайцы от императора династии Мин получили позволение жениться на 
кыпчакских женщинах. Кыпчаки постепенно расстворились в китайском этносе 
[Гальперин 2008, 393; Dardess 2008, 572-588]
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Подобно кыпчакам в других государствах кыпчаки вышли на ведущие пози-
ции военным победам. Большую роль в становлении кыпчакской гвардии сыграл 
кыпчак Тутуха из правящей династии восточных кыпчаков. Потомки Тутухи 
играли значительную роль при дворах императоров династии Юань. Эль-Тимур 
стал могущественным мажордомом при слабых императорах. Канглы занимали 
высокие должности при дворе императоров династии Юань. Как и кыпчаки они 
отмечались в первую очередь как военные командующие. К падению влияния 
кыпчаков при дворе привело соперничество с другими этническими групами. 
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ХРОНІКА

КИТАЇСТИКА У ВІДДІЛІ СХІДНОЇ АЗІЇ БЕРЛІНСЬКОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ БІБЛІОТЕКИ

Є. В. Гобова

Незважаючи на те, що відділ Східної Азії включає в себе джерела японською, 
монгольською, маньчжурською, корейською, тибетською та іншими мовами, 
перш за все вона представляє інтерес для дослідників Китаю, оскільки форму-
валася від початку саме як збірка китайських рукописів та книг і продовжувала 
поповнюватися в подальші роки в основному китайськими джерелами.  

Портрет Великого курфюрста Фрі-
дріха Вільгельма І Бранденбурзь-
кого (1620-1688) у китайському 
стилі, з нагоди його 65-ти річчя 
(Staatsbibliothek zu Berlin – PK: Libri 
sin. 19-2). Авторство приписується 
Крістіану Ментцелю (1622 – 1701).

Історія колекції бере свій початок з другої половини 17 століття, з Курфюрст-
ської бібліотеки у Кьольні-на-Шпре (Churfürstlichen Bibliothek zu Cölln an der 
Spree) і на 1683 рік нараховувала 276 одиниць китайських книг. Проте актив-
но поповнюватися вона стала лише з 1810 року, найбільша кількість нових над-
ходжень цього періоду належить до кінця XIX століття із розвитком книгодру-
кування у далекосхідних країнах. Тоді ж почали з’являтися японські джерела, 
значно пізніше, в другій половині XX століття, з’явилися суттєві надходження 
корейською мовою. Згідно з найстарішим каталогом китайських рукописів Віль-
гельма Шотта (1840 р.) в колекцію входили здебільшого історичні хроніки пері-
оду від династії Тан, класичні конфуціанські тексти та енциклопедії. У 1922 році 
ця колекція стала основою окремого “Східноазійського відділу”. Станом на 1943 
рік колекція нараховувала близько 68 тисяч друкованих видань та 1700 рукописів 
китайською мовою і більш ніж 5 тисяч одиниць японських джерел. 

На кінець Другої світової війни бібліотека зазнала суттєвих втрат – із 70 тисяч книг 
та рукописів залишилося лише 24 тисячі, які були перевезені до Німецької державної 
бібліотеки в Східному Берліні і зберігалися в “Орієнтальному відділі” (до 1969 року 
відділ називався “Відділ Азії та Африки”). Невелика частина колекції була переправ-
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лена до Марбургу, а звідти – до Державної бібліотеки Прусської культурної спадщини 
(Західний Берлін).  Решта колекції була вивезена до Східної Німеччини, а звідти – до 
Польщі, Чехії, Радянського Союзу. На сьогодні частина втрачених рукописів знайде-
на, зокрема майже 20 тисяч одиниць знаходяться в Польщі, де ведеться спільна робо-
та з Ягеллонською бібліотекою (м. Краків) з їх збереження та оцифрування. У Кракові 
знаходиться частина колекції, що описана у “Пекінському зібранні” Германом Гюллє 
та частина “старої” та “нової колекції китайських книг” (описані у каталогах Фрідріха 
Гірта та Германа Гюллє). Крім того, досі продовжуються пошуки втрачених експона-
тів колекції у східноєвропейських бібліотеках та приватних колекціях.

До 1991 року розвиток та діяльність обох відділень у Східному та Західному 
Берліні відбувалися по-різному. Відділ Азії та Африки у Східному Берліні зде-
більшого поповнював фонди за рахунок міжнародного обміну сучасною літера-
турою та періодичними виданнями з країнами Східної Азії. Східноазійське від-
ділення Державної бібліотеки у Західному Берліні, спираючись на підтримку Ні-
мецького дослідницького фонду (DFG), працювало над створенням найбільшої у 
Європі колекції літератури Східної Азії. Таким чином фонди відділу у Західному 
Берліні отримали тисячі одиниць рукописів та друкованих видань з Китаю, Кореї, 
Японії, Монголії, Тибету та інших країн регіону. Фонд китаїстики здебільшого 
поповнювався з приватних колекцій. Після об’єднання Німеччини, у 1992 році 
відбулося інституційне об’єднання двох відділів. З тих пір територіально колекція 
знаходиться у будівлі на Потсдамер штрасе, у колишньому Західному Берліні. 

Про розміри та наповнення колекції ми можемо судити з каталогів, що склада-
лися в різні часи. Найстаріший друкований каталог Андреаса Мюллєра з’явився у 
1863 році, і в ньому містився дуже фрагментарний опис частини китайських руко-
писів та книжок з колекції. Крім того, у каталозі була відсутня оригінальна графіка – 
всі назви та імена авторів вказувалися у транслітерації латинкою, а не в ієрогліфіці. 

На сьогоднішній день більша частина китайськомовних джерел Східноазій-
ського відділу занесена до електронного каталогу ОА-ОРАС в оригінальній гра-
фіці, що разом із формою доступу до каталогу суттєво спрощує пошук наймену-
вань та використання фондів бібліотеки загалом. Проте незначна частина надхо-
джень до 1945 року та деякі книжки з приватних колекцій каталогізовані тільки 
в картковій формі, для них також неодноразово видавалися друковані каталоги. 
Поступово проводиться процес їх переведення у цифровий формат та занесення 
до загального електронного каталогу. Також триває ретроконверсія каталожних 
карток періоду з 1951 по 1986 рік. Картки більш нового формату із записами на 
піньінь (такі картки використовувалися в бібліотеці починаючи від 1986-го року) 
вже повністю конвертовано та введено до електронного каталогу. 

Для відділу Східної Азії впродовж його існування створювалося кілька окре-
мих  карткових каталогів, які наразі здебільшого ретроковертовані у електронний 
каталог. Разом з тим старі карткові каталоги доступні й сьогодні, хоч і не попо-
внюються вже більше 10-ти років. Старий алфавітний каталог Східноазійського 
відділу за 1951 – 1986 рр. був сформований на основі системи транслітерації Вей-
да-Джайлза і видавався у кількох томах у друкованій формі. Також існують карт-
кові каталоги (за автором та за назвою) Німецької державної бібліотеки Східного 
Берліну, в яких зафіксовані надходження, отримані починаючи від 1945 року.  

На даний момент найбільш зручним та поширеним способом пошуку інфор-
мації у каталозі та замовлення літератури є використання електронного каталогу 
StaBiKat, доступного зокрема і у режимі онлайн. 

Процес бібліографічного опису на етапі отримання нових надходжень також 
суттєво спрощено за допомогою імпортування бібліографічних записів із бібліо-
течних баз даних університетів та бібліотек КНР. 
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Завдяки активній співпраці з європейськими академічними фондами та ні-
мецькими дослідницькими сінологічними організаціями керівництву відділу 
вдалося створити онлайн-ресурс Cross-Asia, що дозволяє будь-якому зареєстро-
ваному користувачу бібліотеки отримати доступ до матеріалів  більш ніж ста різ-
них сходознавчих та загальнонаукових баз даних, серед яких зокрема є ProQuest, 
NCIKU, Siku Quanshu, Chinamaxx, China Ancient Books та багато інших. Тільки 
China Academic Journals нараховує більше 30-ти мільйонів наукових статей. Крім 
академічних джерел, доступні також періодичні видання, скановані рукописи, 
картини, словники та енциклопедії. Географія баз даних та матеріалів, що є до-
ступними за їх посередництвом, охоплює не тільки Далекий Схід, але й частково 
Південно-Східну Азію. 

Проект Cross-Asia створювався впродовж п’яти років (з 2005 до 2010) і перш 
за все був орієнтований на дослідників-сходознавців та студентів німецьких 
університетів. На момент відкриття проекту для загального користування через 
Cross-Asia було доступно близько 70-ти баз даних і зараз це число вже складає 
113. Крім того, доступ до ресурсів Cross-Asia користувач може отримати перебу-
ваючи в будь-якому куточку світу, для цього достатньо мати діючий абонемент 
Берлінської державної бібліотеки. На даний момент це єдиний проект у Європі 
подібного масштабу у галузі сінологічних та сходознавчих досліджень.  

Наразі продовжується наповнення фонду китаїстики відділу Східної Азії за 
підтримки Німецького дослідницького фонду. Зокрема за 2014 рік надійшло 1045 
найменувань видань з КНР, Гонконгу, Тайваню та Макао, що, наприклад, вдвічі 
перевищує кількість надходжень з японістики. В цілому щороку відділ отримує 
до 25 тисяч одиниць видань, що робить його одним з найбільших та найсучасні-
ших у всій Європі.

Вагомою перевагою діяльності відділу Східної Азії є мета створення сучас-
ної та відкритої сходознавчої бібліотеки, що включає в себе не тільки історичні 
джерела та літературу східними мовами, але й актуальні наукові, художні та пу-
бліцистичні видання європейськими мовами. До фондів відділу приймається на-
укова література суспільного спрямування, а надходження з медичної, технічної, 
економічної та інших тематик зберігаються у загальному бібліотечному фонді.   

В цілому, зібрані у фондах відділу матеріали є надзвичайно цінним джерелом 
як для досліджень історії Китаю та його відносин із Європою, так і для науков-
ців-китаїстів, що досліджують сучасний Китай у всіх його аспектах. Нинішній 
відділ Східної Азії успішно продовжує діяльність китаєзнавчих бібліотек та ко-
лекцій Німеччини, розробляючи інноваційні бібліотечні проекти та зберігаючи 
спадщину попередніх зібрань. 
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SUMMARIES 

В. О. Кіктенко
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОНФУЦІАНСТВА І ДЕМОКРАТІЇ: СПІЛЬ-

НЕ, ВІДМІННЕ ТА МОЖЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ
У статті розглядається порівняльний аналіз конфуціанства і демократії, який 

здійснюється китайськими та західними вченими з XIX століття й по сьогоднішній 
час. Дискусії на Заході про те, чи сумісне конфуціанство з демократією мають до-
вгу історію, і загалом виділяється два основних підходи: 1) конфуціанство розгля-
дається як ідеологічна основа “східного деспотизму”, а отже відкидає демократію 
(Аристотель, Монтеск’є, Гегель, Маркс); 2) конфуціанство – це гуманістичне вчен-
ня близьке до демократичних цінностей (Лейбніц, Вольтер, Кене). У 1980-х роках 
сформувалися два припущення: 1) конфуціанська культура у значній мірі визначила 
економічний успіх цих країн; 2) можливість конфуціанської або азіатської моделі 
альтернативи економічного розвитку. Найбільш системно і повно Хе Баоган виді-
лив ідеальні форми можливої взаємодії конфуціанства і демократії: 1) конфліктна 
модель передбачає, що всі ідеологічні структури конфуціанства і демократії кон-
фліктують одна з одною; 2) модель сумісності допускає, що деякі елементи конфу-
ціанства є демократичними чи сумісними з демократичними ідеями та інститутами; 
3) гібридна модель стверджує, що ані конфуціанство, ані демократія не можуть самі 
по собі запропонувати необхідний варіант вирішення складних проблем сучасно-
го соціально-політичного та економічного розвитку Китаю, тому необхідно знайти 
шлях об’єднання найкращих рис цих систем; 4) критична модель сформувалася на 
тлі маркетизації політики, що викликало дегенерацію морального виміру політики в 
цілому. Останні тенденції в дискусії про співвідношення конфуціанства і демократії 
вказують на те, що все більше починає домінувати антидемократична риторика, яка 
відходить від власне філософських питань до прагматичних. 

Ключові слова: демократія, конфуціанство, мораль, деспотизм, вестерніза-
ція, mínběn (民本)

В. А. Киктенко
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНФУЦИАНСТВА И ДЕМОКРАТИИ: 

ОБЩЕЕ, ОТЛИЧИЯ И ВОЗМОЖНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В статье рассматривается сравнительный анализ конфуцианства и демократии, 

который осуществляется китайскими и западными учеными с XIX века и по сегод-
няшнее время. Дискуссии на Западе о том, совместимо ли конфуцианство с демокра-
тией имеют долгую историю, и в целом выделяется два основных подхода: 1) кон-
фуцианство рассматривается, как идеологическая основа “восточного деспотизма” 
и следовательно отвергает демократию (Аристотель, Монтескье, Гегель, Маркс); 2) 
конфуцианство – это гуманистическое учение близко к демократическим ценностям 
(Лейбниц, Вольтер, Кене). В 1980-х годах сформировались два предположения: 1) 
конфуцианская культура в значительной степени определила экономический успех 
этих стран; 2) возможность конфуцианской или азиатской модели альтернативы 
экономического развития. Наиболее системно и полно Хэ Баоган выделил иде-
альные формы возможного взаимодействия конфуцианства и демократии: 1) кон-
фликтная модель предполагает, что все идеологические структуры конфуцианства 
и демократии конфликтуют друг с другом; 2) модель совместимости допускает, что 
некоторые элементы конфуцианства являются демократическими или совместимы-
ми с демократическими идеями и институтами; 3) гибридная модель утверждает, что 
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ни конфуцианство, ни демократия не могут сами по себе предложить необходимый 
вариант решения сложных проблем современного социально-политического и эко-
номического развития Китая, поэтому необходимо найти путь объединения лучших 
качеств этих систем; 4) критическая модель сформировалась на фоне маркетизации 
политики, что вызвало дегенерацию нравственного измерения политики в целом. 
Последние тенденции в дискуссии о соотношении конфуцианства и демократии 
указывают на то, что все больше начинает доминировать антидемократическая ри-
торика, которая отходит от собственно философских вопросов к прагматичным.

Ключевые слова: демократия, конфуцианство, мораль, деспотизм, вестерни-
зация, mínběn (民 本)

Viktor O. Kiktenko
COMPARATIVE ANALYSIS OF CONFUCIANISM AND DEMOCRACY: 

GENERAL, DIFFERENCE AND POSSIBLE INTERACTION
The article examines the comparative analysis of Confucianism and democracy, 

which is carried out by Chinese and Western scholars from the XIX century to the pres-
ent time. Discussion in the West about Confucianism compatible with democracy have a 
long history, and in general there are two main approaches: 1) Confucianism is regarded 
as the ideological basis of “Oriental despotism” and therefore rejects democracy (Aristo-
tle, Montesquieu, Hegel, Marx); 2) Confucianism is a humanistic doctrine close to dem-
ocratic values (Leibniz, Voltaire, Quesnay). In the 1980s, formed two assumptions: 1) 
the Confucian culture is largely determined by the economic success of these countries; 
2) the possibility of Confucian Asian model or an alternative economic development. He 
Baogan most systematically and fully committed ideal forms possible interaction of Con-
fucianism and democracy: 1) conflict model assumes that all the ideological structure of 
Confucianism and democracy in conflict with each other; 2) compatible model assumes 
that some elements of Confucianism are democratic or compatible with democratic ideas 
and institutions; 3) hybrid model maintains that neither Confucianism nor democracy can 
not by themselves provide the necessary options for handling complex problems of to-
day’s sociopolitical and economic development of China, so you must find a way to bring 
the best qualities of these systems; 4) critical model emerged against the background of 
marketization policies that led to the degeneration of the moral dimension of politics in 
general. Recent trends in the discussion of the relationship between Confucianism and 
democracy indicates that more and more begins to dominate anti-democratic rhetoric, 
which departs from the strictly philosophical issues to pragmatic.

Keywords: democracy, Confucianism, morality, despotism, Westernization, mín-
běn (民本)

Я. С. Рошкер
СИНТЕЗ КОНФУЦІАНСТВА І ЧАНЬ-БУДДИЗМУ У НЕОКОНФУЦІ-

АНСЬКІЙ ЕПІСТЕМОЛОГІЇ: ОСВІЧЕННЯ НА ВЕСНЯНОМУ НЕБІ
Під час правління династії Мін (1368 – 1644) буддизм не був жорстким про-

тивником конфуціанської доктрини. Неоконфуціанське вчення вже добре заре-
комендувало себе і, отже, (навіть офіційні) філософи цього періоду могли до-
зволити собі більше відкритості розуму. Цянь Дехун і Ван Цзі, два найвідомі-
ших учні школи Ван Янміна, одночасно представляють собою дві основні течії в 
пізній неоконфуціанській теорії пізнання. Ця стаття досліджує припущення, що 
подібні напрямки також можна було спостерігати в паралельному розвитку чань-
буддійських теорій пізнання і, говорячи в термінах теософії, в їх вченнях про по-
рятунок відповідно. Пов’язано це з тим, що вони безпосередньо не виникають зі 
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структури політично сумнівної буддійської релігії, яка з 10-го століття – принай-
мні потенційно – розглядається як свого роду “внутрішній ворог” конфуціанців, 
Школа розуму (через відкриту пропаганду аполітичного ставлення), проте пред-
ставляла ідеальну ідеологію, необхідну правлячій еліті в цей час. Автор обґрун-
товує це припущення, аналізуючи відомий діалог між ними, який був записаний 
під назвою “Освічення на весняному небі”.

Ключові слова: неоконфуціанська епістемологія, Школа розуму (Xin xue), 
вроджене знання (Liang zhi), дослідження речей (Ge Wu)

Я. С. Рошкер
СИНТЕЗ КОНФУЦИАНСТВА И ЧАНЬ-БУДДИЗМА В НЕОКОНФУЦИ-

АНСКОЙ ЭПИСТЕМОЛОГИИ: ПРОСВЕЩЕНИЕ НА ВЕСЕННЕМ НЕБЕ
Во время правления династии Мин (1368 – 1644) буддизм не являлся жестким 

противником конфуцианской доктрины. Неоконфуцианские учения уже хорошо 
зарекомендовали себя и, следовательно, (даже официальные) философы этого пе-
риода могли позволить себе больше открытости ума. Цянь Дэхун и Ван Цзи, два 
самых известных ученика школы Ван Янмина, одновременно представляют собой 
два основных течения в поздней неоконфуцианской теории познания. Настоящая 
статья исследует предположение, что подобные направления также можно было 
наблюдать в параллельном развитии чань-буддийские теории познания и, говоря 
в терминах теософии, в их учениях о спасении соответственно. Связано это с тем, 
что они непосредственно не возникают из структуры политически сомнительной 
буддийской религии, которая с 10-го века – по крайней мере потенциально – рас-
сматривается как своего рода “внутренний враг” конфуцианцев, Школа разума 
(из-за открытой пропаганды аполитического отношения), тем не менее представ-
ляла идеальную идеологию,  необходимую правящей элите в это время. Автор 
обосновывает это предположение, анализируя знаменитый диалог между ними, 
который был записан под названием “Просвещение на весеннем небе”.

Ключевые слова: неоконфуцианская эпистемологии, Школа разума (Xin 
xue), врожденное знание (Liang zhi), исследование вещей (Ge Wu)

J. S. Rošker 
THE FUSION OF CONFUCIANISM AND CHAN-BUDDHISM IN NEO-CON-

FUCIAN EPISTEMOLOGY: THE ENLIGHTENMENT AT THE SPRING OF 
HEAVEN 

During the Ming dynasty (1368 – 1644) Buddhism didn’t represent a rigid opponent 
to Confucian doctrines anymore. The Neo-Confucian teachings were already well es-
tablished and therefore (even the official) philosophers of this period could allow them-
selves more openness of mind. Qian Dehong and Wang Ji, the two best-known disci-
ples of Wang Yangming’s school, simultaneously also represent two basic currents in 
later Neo-Confucian epistemology. The present article follows the presumption, that 
similar currents could also be observed in the parallel development of chan – Buddhist 
theories of knowledge and, speaking in terms of theosophy, in their teachings of salva-
tion respectively. Linked to the fact, that it didn’t directly arise from the framework of 
the political suspect Buddhist religion, which was from the 10th Century on – at least 
potentially – seen as a kind of “inner enemy” by Confucians, the School of Mind (be-
cause of its open propagation of unpolitic attitude) nevertheless represented the ideal 
ideology, which the ruling elite needed just by that time. The authoress substantiates 
that presumption by analysing the famous dialogue between them, which is recorded 
under the title “The Enlightenment at the Spring of Heaven”.
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Keywords: Neo-Confucian Epistemology, The School of Mind (Xin xue), Innate 
Knowledge (Liang zhi), Exploration of Things (Ge wu)

Чжан Хуейцінь
КОНКРЕТИЗАЦІЯ АБСТРАКТНОГО КОНЦЕПТУ КИТАЙСЬКОЇ 

КУЛЬТУРИ НА ТУРИСТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
Культурні системи складаються з символів, уявлень конкретних явищ. Симво-

ли в цілому можна розділити на чотири типи: (1) мовні символи, (2) матеріальні 
символи, (3) символи поведінки, (4) духовні символи. У даному дослідженні ми 
орієнтуємося на матеріальні символи. Зокрема, ми вивчаємо відомі історичні міс-
ця – матеріальні символи культурної спадщини. Ми представляємо абстрактну 
і загальноприйняту цінність, які походять з китайської культури через світову 
спадщину, з метою допомогти людям, зацікавлених в китайській культурі, про-
довжити її концептуальне розуміння.

Ключові слова: культурна цінність / концепції, культурні та історичні 
пам’ятники, гармонія між людиною і природою, фен-шуй, п’ять елементів, кон-
фуціанство

Чжан Хуэйцинь
КОНКРЕТИЗАЦИЯ ОТВЛЕЧЕННЫХ КОНЦЕПТОВ КИТАЙСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ НА ТУРИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ
Культурные системы состоят из символов, представлений конкретных явлений. 

Символы в целом можно разделить на четыре типа: (1) языковые символы, (2) ма-
териальные символы, (3) поведенческие символы, (4) духовные символы. В дан-
ном исследовании мы ориентируемся на материальные символы. В частности, мы 
изучаем известные исторические места – материальные символы культурного на-
следия. Мы представляем абстрактную и общепринятую ценность, которые проис-
ходят из китайской культуры через мировое наследие, с целью помочь людям, за-
интересованных в китайской культуре, продолжить ее концептуальное понимание.

Ключевые слова: культурная ценность / концепции, культурные и историче-
ские памятники, гармония между человеком и природой, фэн-шуй, пять элемен-
тов, конфуцианство

Zhang Huiqin
THE CONCRETIZATION OF THE ABSTRACT CONCEPTS OF CHINESE 

CULTURE IN TOURIST FACILITIES 
Cultural systems consist of symbols, representations of specific phenomena. Sym-

bols can be broadly categorized into four types: (1) linguistic symbols, (2) material 
symbols, (3) behavioral symbols, (4) spiritual symbols. In this research we focus on 
material symbols. In particular, we study well-known historical sites — material sym-
bols of cultural heritage. We present abstract and conventional value rooted in Chinese 
culture through world heritage sites, aiming to help individuals interested in Chinese 
culture further their conceptual understanding of the culture.

Keywords: Cultural value/concepts, cultural and historical sites, the harmony be-
tween human and nature, feng shui, the five elements, Confucianism

Ло Цзюнь
МІЖКУЛЬТУРНИЙ НАРАТИВ КИТАЙСЬКОЇ ІСТОРІЇ: ЦІННІСТЬ 

КОРОТКИХ ВІДЕО ІНОЗЕМЦІВ В МІЖНАРОДНІЙ КОМУНІКАЦІЇ КИ-
ТАЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
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У процесі глобальної комунікації китайської культури, вивчення мови та 
культурні центри є основними двома засобами передачі. Ця стаття розглядає 
практику, ефективність і цінність виробництва іноземцями коротких відео про 
китайську культуру, використовуючи як приклад проект “Дивлячись на Китай”. 
Автор вважає, що коротке відео руйнує ідеологічний бар’єр, відіграє важливу 
роль у культурній дипломатії та підвищенні культурного рівня обізнаності про 
інших, долає труднощі вивчення китайської мови, забезпечує легкий доступ до 
відео-контенту в якості засобу цифрової дипломатії, а також сприяє функціону-
ванню некомерційних організацій в області поширення китайської культури.

Ключові слова: відео, культура, мова, нарратив, дипломатія, Китай

Ло Цзюнь
МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ НАРРАТИВ КИТАЙСКИХ ИСТОРИЙ: ЦЕН-

НОСТЬ КОРОТКИХ ВИДЕО ИНОСТРАНЦЕВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В процессе глобальной коммуникации китайской культуры, изучение языка и 
культурные центры являются основными двумя средствами передачи. Эта статья 
рассматривает практику, эффективность и ценность производства иностранца-
ми коротких видео о китайской культуре, используя в качестве примера проект 
“Глядя на Китай”. Автор считает, что короткое видео разрушает идеологический 
барьер, играет важную роль в культурной дипломатии и повышении культурного 
уровня осведомленности о других, преодолевает трудности изучения китайского 
языка, обеспечивает легкий доступ к видео-контенту в качестве средства цифро-
вой дипломатии, а также содействует функционированию некоммерческих орга-
низаций в области распространения китайской культуры.

Ключевые слова: видео, культура, язык, нарратив, дипломатия, Китай

Luo Jun
CROSSCULTURAL NARRATIVE OF CHINESE STORIES: THE VALUE 

OF SHORT VIDEO BY FOREIGNERS TO INTERNATIONAL COMMUNI-
CATION OF CHINESE CULTURE

In the process of global communication of Chinese culture, language studies 
and cultural centers are the main two vehicles. This paper examines the practic-
es, effect and value of producing a short video by foreign people about Chinese 
culture, using ‘Looking China’ project as a case study. The author finds that short 
video could break barrier of ideology and play a role in cultural diplomacy, en-
hance cultural awareness of others, overcome the difficulty of learning Chinese, 
provide easy access of video content as a means of digital diplomacy, and also 
promote the function of non-profit organizations in sharing Chinese culture.

Keywords: video, culture, language, narrative, communication, diplomacy, China

В. Ю. Голод
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН КНР ТА США. ПЛАН 

РОЗВИТКУ 2012 – 2022 РР.: ВИКЛИК ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Китайсько-американські відносини завжди знаходяться в центрі уваги з кількох 

причин: по-перше, це дві найбільші світові економіки; по-друге, це взаємопов’язані 
світові економіки, і тому зміни тенденцій розвитку їхніх відносин суттєво впли-
нуть на світову економіку. Мета цієї статті полягає в описі особливостей сучасних 
економічних відносин та основних положень плану десятирічного розвитку між 
Китаєм і США на 2012 – 2022 роки.

Ключові слова: економіка, ринок, товари, відносини, США, Китай
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В. Ю. Голод
ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ КНР И США. 

ПЛАН РАЗВИТИЯ 2012 – 2022 ГГ.: ВЫЗОВ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Китайско-американские отношения всегда находятся в центре внимания по 

нескольким причинам: во-первых, это две крупнейшие мировые экономики; во-
вторых, это взаимосвязанные мировые экономики, и поэтому изменения тенден-
ций их развития их отношений существенно повлияют на мировую экономику. 
Цель этой статьи заключается в описании особенностей современных экономиче-
ских отношений и основных положений плана десятилетнего развития между Ки-
таем и США на 2012 – 2022 годы.

Ключевые слова: экономика, рынок, товары, отношения, США, Китай

V. Yu. Golod
FEATURES OF ECONOMIC RELATIONS BETWEEN CHINA AND THE 

US. DEVELOPMENT PLAN 2012 – 2022 YEARS: CALLING THE GLOBAL 
ECONOMY

Chinese – USA relations are always in the focus because of several reasons: firstly, 
they both are the biggest world economies; secondly, they both are interrelated world 
economies, the changes in their relations’ development tendency will effect essentially 
the global economy. The aim of this article was to describe the particularities of mod-
ern economic relations and main clauses of ten-year development plan between China 
and USA for 2012 – 2022 years.

Keywords: economy, market, products, relationships, the US, China

О. А. Коваль 
КАМПАНІЯ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ (2012 – 2014 РР.) I ПРОБЛЕ-

МИ БУДІВНИЦТВА В КИТАЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
Автор аналізує проблему корупції у Китаї як з точки зору рівня її сприйняття, так 

і з точки зору ставлення китайського суспільства до цього явища, а також керівних 
партійних органів. Вказується на деякі теоретичні та практичні підходи визначення 
корупції, які стали основою для початку масштабної кампанії з її викорінення піс-
ля XVIII з’їзду КПК 2012 року. Підкреслено, як Комуністична партія перебрала на 
себе керівну роль у процесі антикорупційної боротьби і тепер ініціює процес інсти-
туціональних та законодавчих змін у державі заради створення нової соціалістичної 
моделі устрою держави, яка ґрунтувалася б на засадах верховенства права. 

Ключові слова: боротьба із корупцією, КПК, Сі Цзіньпін, право

А. А. Коваль
КАМПАНИЯ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ (2012 - 2014 ГГ.) И ПРОБЛЕ-

МЫ СТРОИТЕЛЬСТВА В КИТАЕ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
Автор анализирует проблему коррупции в Китае как с точки зрения уровня 

его восприятия, так и с точки зрения отношения китайского общества к этому 
явлению, а также руководящих партийных органов. Указываются некоторые те-
оретические и практические подходы к определению коррупции, которые стали 
основой для начала масштабной кампании по ее искоренению после XVIII съез-
да КПК 2012 года. Подчеркнуто, как Коммунистическая партия взяла на себя 
руководящую роль в процессе антикоррупционной борьбы и теперь инициирует 
процесс институциональных и законодательных изменений в государстве ради 
создания новой социалистической модели устройства государства, основанного 
на принципах верховенства права.

Ключевые слова: борьба с коррупцией, КПК, Си Цзиньпин, право
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O. A. Koval
ANTI-CORRUPTION CAMPAIGN OF THE CPC IN 2012-2014 AND 

PROBLEMS OF LEGAL STATE CONSTRUCTION IN CHINA
The author analyzes the problem of corruption in China in terms of its perception 

and relevance to this phenomenon by members of Chinese society and leading organs 
of the CPC. Furthermore, the article indicates some theoretical and practical approaches 
in defining corruption, which became the basis for the start of its large-scale eradication 
after the XVIII Congress of the CPC in 2012. The Communist Party of China took over 
the leading role in the anti-corruption fight and now initiates the process of institutional 
and legislative changes in the country, in order to create a new socialist model of state 
structure based on the principles of rule of law.

Keywords: fight against corruption, the CPC, Xi Jinping, rule of law.

С. А. Кошовий
ЕКОНОМІЧНИЙ ПОЯС ВЕЛИКОГО ШОВКОВОГО ШЛЯХУ: ТРАН-

СПОРТНИЙ ВИМІР
Проаналізовано систему національних інтересів Китаю при реалізації її зо-

внішньої політики. Визначено основні шляхи багатосторонньої економічної 
співпраці, інвестиційної діяльності та розбудови транспортних шляхів. 

Ключові слова: китайська дипломатія, Шовковий шлях, міжнародні відноси-
ни, міжнародні транспортні коридори

С. А. Кошевой
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ: ТРАН-

СПОРТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Проанализирована система национальных интересов Китая в реализации ее 

внешней политики. Определены основные пути многостороннего экономического 
сотрудничества, инвестиционной деятельности и развития транспортных путей.

Ключевые слова: китайская дипломатия, Шелковый путь, международные 
отношения, международные транспортные коридоры

S. A. Koshevoy
ECONOMIC BELT OF THE GREAT SILK ROAD: TRANSPORT MEA-

SUREMENTS
The system of China’s national interests in the implementation of its foreign policy 

is analyzed. The main ways of multilateral economic cooperation, investment and de-
velopment of transport routes are defined.

Keywords: Chinese diplomacy, the Silk Road, international relations, international 
transport corridors

М. А. Таран
КИТАЙСЬКІ КОНЦЕПТИ ЩОДО ВІДНОСИН ІЗ США: ФОРМУВАН-

НЯ ОСНОВ СТРАТЕГІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ
Статтю присвячено огляду ключових китайських стратегічних концептів у 

відносинах із США. Автор намагався представити деякі експертні оцінки щодо 
характеру та перспектив політики КНР щодо Сполучених Штатів. Доводиться, 
зокрема, що лінія поведінки Пекіна в цьому напрямку відносин в цілому характе-
ризує глобальну поведінку КНР.

Ключові слова: Китай, США, дипломатія, стратегія, зовнішня політика

М. А. Таран
КИТАЙСКИЕ КОНЦЕПТЫ ОТНОШЕНИЙ С США: ФОРМИРОВА-

НИЕ ОСНОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ.
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Статья посвящена обзору ключевых китайских стратегических концептов в 
отношениях с США. Автор представляет некоторые экспертные оценки характера 
и перспектив политики КНР в отношении США. Показывается, что в этом кон-
тексте проявляется и глобальные политические поведенческие установки Пекина. 

Ключевые слова: Китай, США, дипломатия, стратегия, внешняя политика

M. A. Taran
CHINESE CONCEPTS AND THE US – CHINA RELATIONSHIPS: 

FORGING THE FRAMEWORK OF STRATEGIC BEHAVIOR. 
The article deals with an overview of key Chinese strategic concepts concerning the 

relations with the USA. The author tries to produce some expert reasons about profile 
and prospects of the PRC`s policy towards the USA. It is stated that the line of Chinese 
behavior in this aspect is a part of global Chinese strategic behavior.

Keywords: China, the United States, diplomacy, strategy, foreign policy

А. Кіріу
КИТАЙСЬКИЙ ВПЛИВ У ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ ПІД ЧАС 

ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
Доступ багатьох колишніх членів Варшавської угоди до Європейського Со-

юзу представляє вершину процесу вестернізації, що почався під час 1990-х років. 
Доступ до ЄС також представляв собою великий потік коштів у країни Централь-
но-Східної Європи, але нові члени не завжди могли коректно використовувати 
європейські гранти. Впродовж останніх років економічна криза сильно вплинула 
на країни Центрально-Східної Європи. Лише Польща видається здатною проти-
стояти ударам кризи. Зважаючи на поточні проблеми Європейського Союзу та 
його основних членів, країни Центрально-Східної Європи почали дивитися в сто-
рону Сходу, особливо другої економіки світу (та потенційно першої у найближчі 
роки) – Китаю. Китайські кошти та інвестиції розцінюються як можливий вихід 
із економічної скрути. З боку Азії, китайські підприємства стають все більш за-
цікавлені у інвестуванні своїх грошей та ресурсів в країни Центрально-Східної 
Європи, оскільки вони можуть стати точкою відліку для виходу на ринки ЄС, 
обходячи цілий ряд жорстких антидемпінгових законів.

Ключові слова: Центрально-Східна Європа, китайські інвестиції, саміт Китай 
– Центрально-Східна Європа, стратегія “розділяй та володарюй”, Лі Кецян

А. Кириу
КИТАЙСКОЕ ВЛИЯНИЕ В ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ ВО 

ВРЕМЯ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Доступ многих бывших членов Варшавского договора к Европейскому Союзу 

представляет вершину процесса вестернизации, который начался во время 1990-
х годов. Доступ к ЕС также представлял собой большой поток средств в страны 
Центрально-Восточной Европы, но новые члены не всегда могли корректно ис-
пользовать европейские гранты. В течение последних лет экономический кризис 
сильно повлиял на страны Центрально-Восточной Европы. Только Польша ка-
жется способной противостоять ударам кризиса. Принимая во внимание текущие 
проблемы Европейского Союза и его основных членов, страны Центрально-Вос-
точной Европы начали смотреть в сторону Востока, особенно второй экономики 
мира (и потенциально первой в ближайшие годы) – Китая. Китайские средства 
и инвестиции расцениваются как вероятный выход из экономических затрудне-
ний. Со стороны Азии, китайские предприятия становятся все более заинтересо-
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ванными в инвестировании своих денег и ресурсов в страны Центрально-Восточ-
ной Европы, поскольку они могут стать отправной точкой для выхода на рынки 
ЕС, обходя целый ряд жестких антидемпинговых законов. 

Ключевые слова: Центрально-Восточная Европа, китайские инвестиции, саммит 
Китай – Центрально-Восточная Европа, стратегия “разделяй и властвуй”, Ли Кэцян

A. Chiriu
CHINESE INFLUENCE IN CENTRAL EASTERN EUROPE DURING THE 

GLOBAL ECONOMIC CRISIS
The access of many former members of the Warsaw Pact into the European Union rep-

resents the top of the “westernization” process begun during 1990s. The access into the EU 
represented also a big flood of funds to Central-Eastern Europe (CEE), but the new mem-
bers haven’t always been able to make a correct use of the European grants. During the last 
years the economic crisis heavily affected Central European Countries. Only Poland seems 
to resist the crisis’ hits. Considering the current difficulties of the European Union and its 
main members, CEE countries started to look to East, especially to the second economy 
of the world and potentially the first in a perspective of few years to come: China. Chinese 
funds and investments are interpreted as a possible way out from the economic difficulties. 
On the Asian side, Chinese enterprises are more and more interested to invest their money 
and resources in Central East European countries because they can represent the starting 
point to enter the EU market bypassing the strict European anti-dumping set of rules.

Keywords: Central Eastern Europe, Chinese Investments, China-CEE summit, Di-
vide et Impera strategy, Li Keqiang

М. Гргіч
КИТАЙСЬКІ СПОКУСИ БЕЛГРАДУ
У статті проведено критичний аналіз китайсько-сербських відносин та їх 

вплив на стосунки між Сербією та Європейським Союзом (ЄС). За останні п’ять 
років Пекін та Сербія суттєво зміцнили співпрацю та обговорили Угоду про стра-
тегічне партнерство. Колишній президент Борис Тадіч впродовж свого правління 
чотири рази відвідав Китай, де його завжди приймали з найвищими почестями. 
Слідуючи домовленостям та угодам, Сербія взяла на себе зобов’язання утриму-
ватися від підписання будь-яких документів, що критикують Китай, або його 
партнерів у ООН, в той час як Пекін підтримав спроби Сербії у блокуванні од-
носторонньої декларації незалежності її південної провінції Косово. Офіційний 
Белград бойкотував церемонію вручення Нобелівської премії у 2010 році після 
прохання від Пекіну, що було негативно сприйнято у Брюсселі. Разом з тим, хоча 
було здійснено чимало проголошень щодо китайських інвестицій у Сербії, на 
даний момент лише декілька з них були реалізовані, а цифри з торгового обороту 
лишаються низькими. Так чи інакше, Сербія та Китай створили міцні відносини 
та хорошу основу для майбутньої співпраці. Разом з тим, Сербія повністю на-
лаштована на процес інтеграції у ЄС, що розглядається як безальтернативний 
шлях. Таким чином, стосунки з Китаєм можуть стати додатком до цих відносин 
та важливим джерелом інвестування. 

Ключові слова: Сербія, Китай, ЄС, альтернатива, партнерство, економіка

М. Гргич
КИТАЙСКИЕ ИСКУШЕНИЯ БЕЛГРАДА
В статье проведен критический анализ китайско-сербский отношений и их вли-

яния на связи между Сербией и Европейским Союзом (ЕС). За последние пять лет 
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Пекин и Сербия существенно укрепили сотрудничество и обсудили Договор о стра-
тегическом партнерстве. Бывший президент Борис Тадич в течении своего правле-
ния четыре раза посетил Китай, где его каждый раз принимали с наивысшими по-
честями. Следую договоренностям и соглашениям, Сербия взяла на себя обязатель-
ство удерживаться от подписания любых документов, подвергающих Китай или его 
партнеров в ООН критике, в то время как Пекин поддержал попытки Сербии в бло-
кировании односторонней декларации независимости ее южной провинции Косово. 
Официальный Белград бойкотировал церемонию вручения Нобелевской премии в 
2010 году после просьбы от Пекина, которая была негативно воспринята в Брюс-
селе. Вместе с тем, хотя и было сделано много заявлений относительно китайских 
инвестиций в Сербии, на данный момент только несколько из них были реализова-
ны, а цифры по торговому обороту остаются низкими. Так или иначе, Сербия и Ки-
тай создали крепкие отношения и хорошую основу для будущего сотрудничества. 
Вместе с тем, Сербия полностью настроена на процесс интеграции в ЕС, который 
рассматривается как безальтернативный путь. Таким образом, связи с Китаем могут 
стать дополнением к этим отношениям и важным источником инвестирования. 

Ключевые слова: Сербия, Китай, ЕС, альтернатива, партнерство, экономика

M. Grgić
BELGRADE’S CHINESE TEMPTATIONS
The paper critically examines the Sino-Serbian relations and its impact on Serbia’s rela-

tions with the European Union (EU). Over the past five years, Beijing and Serbia strength-
ened their cooperation significantly and stipulated the Strategic Partnership Agreement. 
Former President Boris Tadić visited China four times during his mandate, where he was 
always received with the highest state honors. Following the two countries’ agreements 
and meetings, Serbia committed itself to abstain to any document criticizing China or its 
allies in the United Nations (UN), while Beijing gave support to Serbian efforts to block a 
unilateral declaration of independency of its southern province Kosovo. Official Belgrade 
boycotted the Nobel Prize ceremony in 2010, after a request from Beijing, which was neg-
atively received in Brussels. Yet, while many announcements of Chinese investments in 
Serbia have been made, only few have been actually realized to date, with trade figures still 
remaining low. Anyhow, Serbia and China created solid relations and a good framework 
for future cooperation. However, Serbia is fully committed to the EU integration process 
which is seen as a road without alternatives. Therefore, relations with China could come as 
a supplement to this relation and as an important source for investments. 

Keywords: Serbia, China, EU, Alternative, Partnership, Economy

Ю. Візань
ВИЗНАННЯ КИТАЙСЬКОЇ СПАДЩИНИ ТА КУЛЬТУРНІ ПРАКТИ-

КИ У РОМАНАХ ЕМІ ТАН “КЛУБ РАДОСТІ ТА УДАЧІ” ТА “РЯТУЮЧИ 
РИБУ ВІД УТОПЛЕННЯ”

У статті досліджуються методи, за допомогою яких китайські культурні та ху-
дожні традиції разом із розповідною риторикою усних оповідок пристосовуються та 
трансформуються у романах Емі Тан. Зосередження на культурі та етнічній прина-
лежності вимагає знання світогляду китайців, без якого неможливо досягти повного 
розуміння американської азійської літератури. Для розкриття унікальної інтерпре-
тації Тан китайського та американського стилів життя, в цій статті висвітлюються 
також відносини між матерями та дочками, що є ключовим мотивом у творах Тан, а 
також розглядається неазійський персонаж-чоловік. У статті робиться припущення, 
що хоч раса у суспільстві відіграє ключову роль у дискусіях щодо культури та струк-
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тури сім’ї, дружні стосунки та соціальна діяльність щільно пов’язані з двома куль-
турами, які охоплюють твори Тан. У статті зроблено спробу винести на передній 
план аспекти, пов’язані із культурними практиками складання розповідей та релігії 
у відношенні до китайської спадщини на фоні викладу життєвих подій персонажів.   

Ключові слова: культура, етнічна приналежність, міф, розповідь, релігія, 
привиди, їжа, Китай vs. Америка

Ю. Визань
ПРИЗНАНИЕ КИТАЙСКОГО НАСЛЕДИЯ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАК-

ТИКИ В РОМАНАХ ЭМИ ТАН “КЛУБ РАДОСТИ И УДАЧИ” И “НЕ ДАТЬ 
РЫБЕ УТОНУТЬ”

В статье рассматриваются методы, с помощью которых культурные и художе-
ственные традиции наряду с риторикой повествования устных сказаний приспоса-
бливаются и трансформируются в романах Эми Тан. Концентрация на культурной 
и этнической принадлежности требует знаний о мировоззрении китайцев, без кото-
рых невозможно достичь полного понимания американской азиатской литературы. 
Для раскрытия уникальной интерпретации Тан китайского и американского образов 
жизни, в данной статье также освещаются отношения между матерями и дочерями, 
которые являются ключевым мотивом в произведениях Тан, а также рассматривает-
ся неазиатский персонаж-мужчина. В статье предполагается, что хотя раса и играет 
в обществе ключевую роль в дискуссиях о культуре и структуре семьи, дружеские 
отношения и социальная деятельность тесно связаны в двух культурах, описанных в 
сочинениях Тан. В данной статье сделана попытка вынести на передний план аспек-
ты, связанные с культурными практиками повествования и религии в отношении к 
китайскому наследию на фоне изложения жизненных событий персонажей. 

Ключевые слова: культура, этническая принадлежность, миф, рассказ, 
религия, приведения, еда, Китай vs. Америка

I. Vizan
ACKNOWLEDGING CHINESE INHERITANCE AND CULTURAL PRAC-

TICES IN AMY TAN’S THE JOY LUCK CLUB AND SAVING FISH FROM 
DROWNING

This study explores the ways in which Chinese cultural and artistic traditions together 
with the narrative rhetoric of talk-stories are appropriated and transformed in Amy Tan’s 
novels. The focus on culture and ethnicity requires knowledge of Chinese worldviews, 
without which one cannot hope to achieve full understanding of Asian American literature. 
Intended to elucidate Tan’s unique interpretation of Chinese and American ways of life, 
this study also highlights the relationships between mothers and daughters, a central issue 
in Tan’s work, but it also brings to light male non-Asian characters. This paper suggests 
that, although in society race plays a crucial part in discussions regarding culture, family 
structure, friend relationships and also social activities are closely tied within the two cul-
tures that are embraced in Tan’s work. The paper is intended to bring to the fore aspects 
related to the cultural practices of storytelling and religion in connection to the Chinese 
inheritance as the characters succeed in sharing stories about their lives through narration.

Keywords: culture, ethnicity, myth, storytelling, religion, ghosts, food, China vs. 
America

Шень Хунфень
КУЛЬТИВУВАННЯ ЧИ ПРОСВІТНИЦТВО: РОЗКВІТ ТА ЗАНЕПАД 

КИТАЙСЬКОГО РОМАНУ ВИХОВАННЯ ТА ІДЕОЛОГІЇ
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Як типовий жанр в естетичній політиці, роман виховання на Заході та у по-
стколоніальних країнах приймає участь у культурній розбудові сучасної націо-
нальної колективної свідомості через просвітництво особистостей. В той час як 
китайський роман виховання не міг стати частиною процесу модернізації Китаю 
у період Просвітництва и Нео-Просвітництва, коли він був обмежений панівною 
ідеологією, та досяг свого розквіту лише у  період Культурної революції в якос-
ті державної пропаганди. У цій статті висвітлюються три періоди китайського 
роману виховання, що постійно коливаються між культивуванням та просвітни-
цтвом. З цієї точки зору сучасність Китаю не забезпечує різноманітності, як це 
стверджує уряд, а пропонує лише один “вірний” напрямок.

Ключові слова: культивація, просвітництво, китайський роман виховання, 
ідеологія. 

Шэнь Хунфэнь
КУЛЬТИВАЦИЯ ИЛИ ПРОСВЕЩЕНИЕ: РАССВЕТ И ЗАКАТ КИТАЙ-

СКОГО РОМАНА ВОСПИТАНИЯ И ИДЕОЛОГИИ
Как типичный жанр в эстетической политике, роман воспитания на Западе 

и в пост-колониальных странах принимает участие в культурном строительстве 
современного национального коллективного сознания через просвещение лично-
стей. В то время как китайский роман воспитания не мог стать частью процесса 
модернизации Китая в период Просвещения и Нео-Просвещения, когда он был 
ограничен ключевой идеологией, и достиг своего расцвета лишь в период Куль-
турной революции в качестве государственной пропаганды.  В данной статье 
освещаются три периода китайского романа воспитания, которые постоянно ко-
леблются между культивацией и просвещением. С этой точки зрения современ-
ность Китая не предоставляет разнообразия, как это утверждает правительство, а 
предлагает только единственное “правильное” направление. 

Ключевые слова: культивация, просвещение, китайский роман воспитания, 
идеология

Shen Hongfen 
CULTIVATION OR ENLIGHTENMENT: THE RISE AND DECLINE OF 

THE CHINESE BILDUNGSROMAN AND IDEOLOGY
As a typical genre with aesthetic politics, the Bildungsroman in the West and the 

post-colonial countries participates in the cultural construction of modern national col-
lective consciousness through enlightening individuals. The Chinese Bildungsroman, 
whereas, failed to take part in the modernization of China in the Enlightenment era and 
the Neo-Enlightenment era, when it was restricted by mainstream ideology, and only 
flourished in the 1950–70s when it occurred as official propaganda. This paper clari-
fies three stages of the Chinese Bildungsroman from 1920s till present, and reveals its 
essential concern or problem of this genre – always struggling between Enlightenment 
and cultivation. Seen from this perspective, the modernity of China provides no diver-
sity as claimed by the government but only offers one “true” direction.

Keywords: Cultivation, Enlightenment, the Chinese Bildungsroman, ideology

С. В. Жеребчук
“ПИТАННЯ ЕТНІЧНИХ КИТАЙЦІВ” В ІНДОНЕЗІЇ ТА МАЛАЙЗІЇ: 

РІЗНІ ПІДХОДИ – РІЗНІ РЕЗУЛЬТАТИ
У статті аналізуються причини етнічних конфліктів 1960-х – 1970-х років в 

Індонезії та Малайзії, що мали значний вплив на міжнародні відносини у регіоні. 
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Незважаючи на подібність соціальних та економічних причин конфліктів, обидві 
країни підійшли у різний спосіб до їх розв’язання. У 1990-х роках ці відмінності 
у підходах до вирішення етнічних проблем призвели до різних результатів. Ав-
тор описує особливості даних підходів та дає оцінку їх наслідкам. 

Ключові слова: етнічні відносини, національна меншина, міжнародні відно-
сини, Індонезія, Малайзія, Сухарто. 

С. В. Жеребчук
“ВОПРОС ЭТНИЧЕСКИХ КИТАЙЦЕВ” В ИНДОНЕЗИИ И МАЛАЙ-

ЗИИ: РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ – РАЗНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В статье анализируются причины этнических конфликтов 60-х – 70-х годов 

в Индонезии и Малайзии, оказавших значительное влияние на международные 
отношения в регионе. Несмотря на сходство социальных и экономических при-
чин конфликтов, обе страны подошли разными способами к их решению. В 
90-х годах эти различия в подходах к решению этнических проблем привели к 
различным результатам. Автор описывает особенности данных подходов и дает 
оценку их последствий.

Ключевые слова: этнические отношения, национальное меньшинство, 
международные отношения, Индонезия, Малайзия, Сухарто.

S. V. Zherebchuk
“THE QUESTION OF ETHNIC CHINESE” IN INDONESIA AND 

MALAYSIA: DIFFERENT APPROACHES – DIFFERENT RESULTS
The article analyzes the causes of ethnic conflict 1960 – 1970 years in Indonesia and 

Malaysia, which had a significant impact on international relations in the region. Despite 
the similarity of social and economic causes of conflict, both countries approached in 
different ways to address them. In 90 years these differences in approaches to solving 
ethnic problems have led to different results. The author describes the features of these 
approaches and assesses their effects.

Keywords: ethnic relations, minority, international relations, Indonesia, Malaysia, 
Suharto.

С. В. Капранов
ІМПЕРАТОР ЯК ВИХОВАТЕЛЬ НАРОДУ (ЯПОНСЬКИЙ РЕСКРИПТ 

ПРО ВИХОВАННЯ 1890 Р. ТА СВЯЩЕННІ ЕДИКТИ КИТАЙСЬКИХ ІМ-
ПЕРАТОРІВ)

Статтю присвячено важливому документу – японському Імператорському ре-
скрипту про виховання 1890 р. (Кьо:іку-ні кансуру цьокуґо 教育ニ関スル勅語). 
Він істотно відрізнявся від правових актів у західному розумінні, мав радше мо-
рально-етичний характер, його функціонування було у найвищому ступені риту-
алізованим, а статус був близьким до сакрального тексту. Дослідники зазвичай 
акцентують увагу на політичній ролі Рескрипту, пов’язуючи його з консерватив-
ною реакцію на вестернізацію та націоналістичними тенденціями, розглядають 
його роль у становленні так званого “державного сінто”. Водночас поза увагою 
залишається зв’язок Рескрипту з традицією – як японською, так і китайською 
конфуціанською. Автор статті вважає, що, лише помістивши цей документ у кон-
текст традиції, ми можемо визначити, якою мірою він слідує її зразкам і що в 
ньому є продуктом модернізації, а відтак, краще зрозуміти особливості змін, що 
відбувалися в Японії в добу Мейдзі. Для цього автор пропонує порівняти текст 
Рескрипту з едиктами китайських імператорів Чжу Юаньчжана (прав. 1368 – 
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1398) та Кансі (прав. 1661 – 1722). Проведений аналіз показує, що Рескрипт про 
виховання 1890 р. наслідує конфуціанську традицію, конкретними формами якої 
стали священні едикти китайських імператорів Чжу Юаньчжана та Кансі. Зро-
блено спробу реконструкції архетипової моделі, що лежить в основі всіх трьох 
документів. Виявлено істотні новації, внесені японським імператором і його ото-
ченням як на рівні змісту, так і на рівні функціонування.

Ключові слова: рескрипт, едикт, виховання, імператор, конфуціанство, мо-
дернізація, Японія, Китай

С. В. Капранов
ИМПЕРАТОР КАК ВОСПИТАТЕЛЬ НАРОДА (ЯПОНСКИЙ РЕ-

СКРИПТ О ВОСПИТАНИИ 1890 И СВЯЩЕННЫЕ ЭДИКТЫ КИТАЙ-
СКИХ ИМПЕРАТОРОВ)

Статья посвящена важному документу – японском Императорском рескрипта 
о воспитании 1890 (Кё:ику-ни кансуру тёкуго 教育 ニ 関 ス ル 勅 語). Он 
существенно отличался от правовых актов в западном понимании, носил скорее 
морально-этический характер, его функционирование было в высшей степени 
ритуализированным, а статус был близок к сакральному тексту. Исследователи 
обычно акцентируют внимание на политической роли Рескрипта, связывая его с 
консервативной реакцией на вестернизацию и националистическими тенденци-
ями, а также рассматривают его роль в становлении так называемого «государ-
ственного синто». В то же время без внимания остается связь Рескрипта с тра-
дицией – как японской, так и китайской конфуцианской. Автор статьи считает, 
что, только поместив этот документ в контекст традиции, мы можем определить, 
насколько он следует ее образцам и что в нем есть продуктом модернизации, 
а следовательно, лучше понять особенности изменений, происходивших в Япо-
нии в период Мэйдзи. Для этого автор предлагает сравнить текст Рескрипта с 
эдиктами китайских императоров Чжу Юаньчжана (прав. 1368 – 1398) и Канси 
(прав. 1661 – 1722). Проведенный анализ показывает, что Рескрипт о воспитании 
1890 следует конфуцианской традицию, конкретными формами которой стали 
священные эдикты китайских императоров Чжу Юаньчжана и Канси. Сделана 
попытка реконструкции архетипической модели, лежащей в основе всех трех до-
кументов. Выявлены существенные новации, внесенные японским императором 
и его окружением как на уровне содержания, так и на уровне функционирования.

Ключевые слова: рескрипт, эдикт, воспитание, император, конфуцианство, 
модернизация, Япония, Китай

S. V. Kapranov
EMPEROR AS AN EDUCATOR OF THE PEOPLE (THE JAPANESE RE-

SCRIPT ON EDUCATION OF 1890 AND THE SACRED EDICTS OF THE 
CHINESE EMPERORS)

The article is devoted to important documents – Japanese Imperial Rescript on edu-
cation in 1890 (Kyōiku-ni kansuru chokugo 教育ニ関スル勅語). It is significantly dif-
ferent from the legal acts in the Western sense, has rather moral and ethical character, 
its functioning was in the highest degree ritualized and its status was close to that of a 
sacred text. The researchers usually focus on the political role of the Rescript, linking 
it to the conservative reaction to Westernization and nationalist tendencies, or consider 
its role in the development of so-called “State Shinto”. However, the relationship of 
the Rescript to tradition, either Japanese or Chinese Confucian, is usually ignored. The 
author suggests that only by putting the document into the context of tradition we can 
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determine the extent to which it followed its standards and what in it is a product of 
modernization, and thus we can better understand the changes that took place in Japan 
during Meiji period. To do this, the author proposes to compare the Rescript and the 
Sacred edicts of Chinese emperors Hongwu (ruled 1368 – 1398) and Kangxi (ruled 
1661 – 1722). The analysis shows that the Rescript on education of 1890 follows the 
Confucian tradition, specific forms of which were the Sacred edicts of Chinese em-
perors Hongwu and Kangxi. The author made an attempt of reconstruction of the ar-
chetypal model that underlies all three documents. Significant innovations introduced 
by the Japanese Emperor and his entourage at both levels, that of content and that of 
functioning, were revealed.

Keywords: rescript, edict, education, emperor, Confucianism, modernization, 
Japan, China

Д. Є. Марков
ПІДНЕБЕСНА У СПРИЙНЯТТІ КОРОЛЯ НЕПАЛУ ПРІТХВІ НАРАЯ-

НА (НА ОСНОВІ “ДІБІЯ УПАДЕШ”)
Стаття присвячується сприйняттю королем Непалу Прітхві Нараяном Ша-

хом (1720 – 1775) сучасного йому Китаю. Особлива увага приділяється проблемі 
зростання впливу Піднебесної в регіоні і ролі Непалу; політиці «лавірування», 
що озвучив король у своєму заповіті нащадкам “Дібія Упадеш” і значенню цих 
ідей для подальшої історії китайсько-непальських взаємин. Також коротко про-
слідковується еволюція відносин між Непалом і Китаєм протягом Середніх Віків 
до XVIII ст.

Ключові слова: Піднебесна, король Непалу, Дібія Упадеш, сприйняття

Д. Е. Марков
ПОДНЕБЕСНАЯ В ВОСПРИЯТИИ КОРОЛЯ НЕПАЛА ПРИТХВИ НА-

РАЯНА (НА ОСНОВІ “ДИБИЯ УПАДЕШ”)  
Статья посвящается восприятию королем Непала Притхви Нараяном Шахом 

(1720-1775) современного ему Китая. Особенноев нимание уделяетсяся пробле-
ме усиления Поднебесной в регионе Гималаев и роли Непала в этом; политике 
“балансирования”, которую озвучил король в своем завещании потомкам “Дибия 
Упадеш” и значению этих идей для дальнейшей истории китайско-непальских 
отношений. Также коротко прослеживается эволюция отношений между Непа-
лом и Китаем на протяжении Середних Веков до XVIII ст.

Ключевые слова: Поднебесная, король Непала, Дибия Упадеш, восприятие

D. E. Markov
THE UNDERSTANDING OF CHINA BY THE NEPALESE KING PRITHVI 

NARAYAN SHAH (ACCORDING TO “DIBIYA UPADES”)
The article is devoted to understanding of the XVIII century China by the Nepalese 

king Prithvi Narayan Shah (1720 – 1775). Special attention is payed to the problem 
of China’s power rising in the Himalayan region and the role of Nepal in it. Also the 
question of the Nepalese policy of “balancing”, which was first proclaimed by the 
king in his book and testament for heirs “Dibiya Upades” is being discussed as well 
as the role of this ideas in the future relations between two countries. The evolution 
of Nepal-China relations (from the Middle Ages until  XVIII century) is also briefly 
discussed in the article.

Keywords: China, the king of Nepal, Dibya Upades, understandig
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В. А. Мусійчук
НОМІНАЦІЯ КИТАЮ У В’ЄТНАМСЬКОМУ МЕДІА-ДИСКУРСІ
Досліджено основні номінації на позначення Китаю, китайців та китайсько-

го, що побутують у сучасному в’єтнамському медіа-дискурсі. Розглянуто ети-
мологію (наукову та народну) наведених номінацій. У ході дослідження було 
виявлено як усталені широковживані екзоніми, так і неологізми (точніше, ак-
туалізовані історизми), як етноніми з позитивною чи нейтральною конотацією, 
так і етнофолізми. Визначено, як різні номінації використовуються залежно від 
категорії видань (офіційні, опозиційні, приватні), від стилістики, тематики пу-
блікацій. Проаналізовано зв’язок політичних подій та слововживання, транс-
формацію значень номінацій. 

Ключові слова: номінація, Китай, китайці, медіа-дискурс, екзонім, етнофолізм

В. А. Мусийчук
НОМИНАЦИЯ КИТАЯ ВО ВЬЕТНАМСКОМ МЕДИА-ДИСКУРСЕ
Исследованы основные номинации для обозначения Китая, китайцев и ки-

тайского, которые бытуют в современном вьетнамском медиа-дискурсе. Расс-
мотрена этимология (научная и народная) приведенных номинаций. В ходе 
исследования было выявлено как устоявшиеся часто используемые экзонимы, 
так и неологизмы (точнее, актуализированные историзмы), как этнонимы с по-
ложительной или нейтральной коннотацией, так и этнофолизмы. Определено, 
как различные номинации используются в зависимости от категории изданий 
(официальные, оппозиционные, частные), от стилистики, тематики публикаций. 
Проанализирована связь политических событий и словоупотребления, транс-
формация значений номинаций.

Ключевые слова: номинация, Китай, китайцы, медиа-дискурс, экзоним, 
этнофолизм

V. A. Musiychuk
CHINA’S NOMINATION IN VIETNAM’S MEDIA DISCOURSE
The main categories to describe China, Chinese people and Chinese that are 

prevalent in modern Vietnamese media discourse have been researched. We consider 
the etymology (scientific and popular) of the nominations. The study revealed a 
well-established general purpose exonyms and neologisms (specifically, actualized 
historicism), positive or neutral connotation ethnonyms and ethnophaulisms. Defined 
how different nominations are used depending on the category of publications 
(official, opposition, private), on the style, publications’ topic. The relationship of 
political events and words’ usage, the transformation of nominations’ means has 
been analyzed.

Keywords: nomination, China, Chinese, media discourse, exonym, ethnophaulism

О. Д. Огнєва
“ЗЕЛЕНА ТАРА” В ЯКОСТІ СВІДКА З ІСТОРІЇ ТИБЕТУ XVIII СТ. (НА 

ПРИКЛАДІ ТАНКИ) 
У статті аналізується зміст танки “Зелена Тара”. В результаті переведення на-

писів, відтворених на танзі, визначено зображених історичних персонажів – Цул-
трімрінчен і Кунгаг’ямцхо. В їх особі представлено історико-культурне явище 
Східного Тибету 2-й пол. XVIII ст., що сформувалося в князівстві Дерге і було 
спрямоване на об’єднання буддійських шкіл при виданні тибетської писемної 
спадщини. Їх діяльність можна вважати однією із складових рімей – нової духо-
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вної течії Тибету 2-ї пол. XIX ст., оскільки засновники нового руху – вихідці з 
Дерге або прилеглих районів Тибету. Нині рімей, як і школи тибетського буддиз-
му має свої центри за межами Тибету.

Ключові слова: Зелена Тара, танка (тиб. thang-ka/kha), Цултрімрінчен (тиб. 
tsul-khrims-rin-chen), Кунгаг’ямцхо (тиб. kun-dga’- rgya-mtsho), Дерге Паркханг, 
рух римей (тиб. ris-med)

Е. Д. Огнева
“ЗЕЛЕНАЯ ТАРА” В КАЧЕСТВЕ СВИДЕТЕЛЯ ПО ИСТОРИИ ТИБЕ-

ТА XVIII ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ ТАНКИ)
В статье анализируется содержание танки “Зеленая Тара”. В результате пе-

ревода надписей, воспроизведённых на танке, определены изображённые исто-
рические персонажи: Цултримринчен и Кунгаг’ямцхо. В их лице представлено 
историко-культурное явление Восточного Тибета 2-й пол. XVIII ст., что сфор-
мировалось в княжестве Дерге и было направлено на объединение буддийских 
школ при издании тибетского письменного наследия. Их деятельность можно 
считать одной из составных римей - нового духовного течения Тибета 2-й пол. 
XIX ст., поскольку основатели нового движения – выходцы из Дерге или при-
лежащих районов Тибета. Ныне римей, как и школы тибетского буддизма имеет 
свои центры за пределами Тибета. 

Ключевые слова: Зеленая Тара, танка (тиб. thang-ka/kha), Цултримринчен 
(тиб. tsul-khrims-rin-chen), Кунгагьямцхо (тиб. kun-dga’- rgya-mtsho), Дерге Парк-
ханг, движение римей (тиб. ris-med).

O. D. Ogneva
“GREEN TARA” AS A WITNESS ON THE HISTORY OF TIBET XVIII 

CENTURY (ON THE EXAMPLE OF «GREEN TARA’S» TANKА)
This article analyzes the content of “Green Tara” tanka. As a result of the translation 

of the inscriptions, which have been reproduced on the tanka, depicted historical 
characters were determined as Tsultrimrinchen and Kungag’yamtsho. In their face 
presented historical and cultural phenomenon of Eastern Tibet of the 2nd half of the 
XVIII century, that was formed in the Principality of Derge and was aimed at bringing 
together Buddhist schools in the publication of the Tibetan written heritage. Their 
activities can be considered as one of the components rimey – a new spiritual current 
Tibet of the 2nd half of the XIX cent., because the founders of the new movement – 
came from of Tibet or surrounding areas of Tibet. Now rimey as schools of Tibetan 
Buddhism has its centers outside of Tibet.

Keywords: Green Tara, tanka (tib. thang-ka/kha), Tsultrimrinchen (tib. tsul-khrims-
rin-chen), Kungag’yamtsho (tib. kun-dga’- rgya-mtsho), Derge Parkhang, Rime (tib. 
ris-med) movement. 

І. В. Отрощенко
МОНГОЛІЯ, КИТАЙ, РОСІЯ ТА УРЯНХАЙСЬКЕ ПИТАННЯ (1917 – 

1919 РОКИ)
Стаття присвячена дипломатичній боротьбі навколо проблеми приналежності 

Урянхайського краю у 1917–1919 роках. У цей хронологічний період мала місце 
активна наступальна політика монгольської та китайської сторін (аж до воєнних дій) 
на тувинському напрямі. У той же час російська дипломатія була змушена діяти не 
з позицій сили в урянхайському питанні (як до того Російська імперія і в наступні 
1920-ті роки – радянська влада), а йти на компроміси й враховувати історико-правові 
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аргументи. Дипломатичне листування цих років свідчить про відсутність правових 
підстав з боку Росії на володіння Урянхайським краєм, які підмінялися аргументами 
політичної та економічної доцільності, необхідністю захисту “російських інтересів”.

Ключові слова: Тува, Урянхайський край, Росія, Китай, Автономна Монго-
лія, дипломатія.

И. В. Отрощенко
МОНГОЛИЯ, КИТАЙ, РОССИЯ И УРЯНХАЙСКИЙ ВОПРОС (1917–

1919 ГГ.)
Статья посвящена дипломатической борьбе вокруг проблемы принадлежности 

Урянхайского края в 1917–1919 гг. В этот хронологический период имела место 
активная наступательная политика Автономной Монголии и Китая на тувинском 
направлении (вплоть до военных действий). В то же время российская дипломатия 
была вынуждена действовать не с позиций силы в урянхайском вопросе (как до того 
Российская империя и в последующие 1920-е гг. – советская власть), а идти на ком-
промиссы и учитывать историко-правовые аргументы. Дипломатическая переписка 
этих лет свидетельствует об отсутствии правовых оснований у России на владение 
Урянхайским краем, которые подменялись аргументами политической и экономиче-
ской целесообразности, в частности необходимостью защиты “русских интересов”.

Ключевые слова: Тува, Урянхайский край, Россия, Китай, Автономная Мон-
голия, дипломатия.

I. V. Otroshchenko
MONGOLIA, CHINA, RUSSIA AND URIANKHAI QUESTION (1917–1919)
Article is devoted diplomatic struggle round a problem of Uriankhai accessory 

(1917–1919). During this chronological period took place the active offensive policy 
of Autonomous Mongolia and China on the Tuva direction (up to military operations). 
At the same time the Russian diplomacy has been compelled to operate not from force 
positions in Uriankhai question (as before the Russian empire and in the future – the 
Soviet power), and to go on compromises and to consider historical-legal arguments. 
Diplomatic correspondence of these years testifies to absence of legal grounds at Rus-
sia on possession of Uriankhai which were substituted for arguments of political and 
economic feasibility, in particular – necessity of “Russian interests” protection.

Keywords: Tuva, Uriankhai, Russia, China, Autonomous Mongolia, diplomacy.

Я. В. Пилипчук 
КИПЧАКИ У КИТАЇ
Дана студія присвячена історії кипчаків у Китаї. Подібно тюркам у інших дер-

жавах, кипчаки вийшли на провідні позиції завдяки військовим звитягам. Велику 
роль у становлені кипчацької гвардії зіграв кипчак Тутуха з правлячої династії 
східних кипчаків. Нащадки Тутухи відігравали значну роль при дворах наступ-
них імператорів. Ель-Тимур став могутнім мажордомом при слабких імперато-
рах. Кангли займали високі посади при дворі імператорів династії Юань. Як і 
кипчаки, вони відзначились в першу чергу як військові командувачі. 

Ключові слова: Китай, кипчаки, династія Юань, монголи, семужень, Хубілай

Я. В. Пилипчук
КЫПЧАКИ В КИТАЕ
Данное исследование посвящено истории кыпчаков в Китае. Подобно тюр-

кам в других государствах кыпчаки вышли на ведущие позиции благодаря воен-
ным успехам. Большую роль в становлении кыпчакской гвардии сыграл кыпчак 
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Тутух а из правящей династии восточных кыпчаков. Потомки Тутухи занимали 
высокие положения при дворах следующих императоров династии Юань. Иль-
Тимур стал всесильным мажордомом при слабых императорах. Канглы также 
занимали високые посты при династии Юань. Как и кыпчаки, они отметились 
как полководцы. К упадку влияния кыпчаков при дворе привело соперничество с 
другими этническими группами. 

Ключевые слова: Китай, кыпчаки, династия Юань, монголы, сэмужэнь, Ху-
билай

Ya. V. Pylypchuk 
QIPCHAQS IN CHINA
This study is dedicated to the history of Qipchaqs in China. Like Turks in other 

states Qipchaqs took the leading position thanks to military victory. Important role in 
establishment of Qipchaq Guard played Qipchaq leader Tutukh from the ruling dynasty 
of eastern Qipchaqs. Descendants of Tutukha played significant role at court of emper-
ors that followed. El-Timur became a powerful majordom next to the weak emperor. 
Qangli held high positions in court of the emperors of the Yuan Dynasty. Like Qipch-
aqs they were distinguished first of all as the military commanders. Competition with 
other ethnic groups resulted in decline of Qipchaqs at emperors court. 

Keywords: China, Qipchaqs, Yuan dynasty, Mongols, semuren, Khubilay.
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Громадське об’єднання

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ КИТАЄЗНАВЦІВ

烏克蘭漢學協會

Мета Асоціації полягає в сприянні розвитку наукових досліджень Китаю в 
Україні й розробці освітніх китаєзнавчих дисциплін, а також у популяризації су-
часних знань про китайську цивілізацію. Асоціація сприяє активізації наукових, 
освітніх, культурних і ділових контактів між Україною й Китаєм, але  при цьому не 
бере участь у політичній діяльності будь-якого роду.

Будь-яка людина, зацікавлена в сприянні досягнення цілей і завдан ь діяль-
ності Української асоціації китаєзнавців, може вступит и в Асоціацію шляхом по-
дачі заявки на членство.

Членство в Асоціації відкрито для громадян усіх країн світу, чиї інтерес и 
пов’язані з китаєзнавством.

Усі члени Асоціації запрошуються до участі в заходах і нарадах Української 
асоціації китаєзнавців, а також мають право голосувати й посідати виборні місця.
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