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Aesthetic vAlue of myth-mAking in modern chinese literAture

Wang Yue
Lecturer,
School of Foreign Languages, Beihang University
No. 37 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing, P.R. China, 100083
yp20092011@163.com

Humans have the instinct to search for the roots and origins. Being a spiritual product and 
cultural source at the dawn of humanity, mythology has become a nourishing ground for 
art works of the next generations due to its symbolism and rich implicit cultural content. In 
the early 20th century new trend of “re-mythologisation” emerged in Europe which imme-
diately captured field of literature all over the world. This article highlights the issue of 
mythology as essential creative material for the modern literature, presents an analysis of 
the European mythology influence on the modern Chinese literature and summarizes the 
aesthetic value of using myths in the modern Chinese literature from different perspec-
tives.
key words: myth-making, modern Chinese literature, aesthetic value

Эстетическая ценность мифотворчества
в современной китайской литературе
Ван Юэ

Научно-технический уровень человечества в XX веке достиг определен-
ной степени модернизации. От космоса до глубин океана – повсюду во все-
ленной человечество оставило свои отпечатки. Его исследования приоткры-
ли занавесу тайны различных мифов. Откуда же в литературе ХХ столетия 
возникла эта волна интереса к мифологии? Прежде всего, это непосредствен-
но связано с характеристиками мифа как такового. Миф – это способ выра-
жения первобытными людьми их восприятия и познания окружающего мира 
с помощью простого и примитивного мышления. Он тесно связан с раз-
личными формами человеческой культуры, как-то: философией, религией, 
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искусством и другими. Физиологическая основа психологической деятель-
ности современных цивилизованных и первобытных людей не имеет отли-
чий: “В современном рациональном сознании нижний слой все еще содержит 
остатки мифологии и иррациональности”1. Истоки мифа – это “этническая 
память” наших предков. По сути, миф в конкретной и перцептивной форме 
дает субъективное представление объективной реальности, то есть посред-
ством эмпирической и интуитивной иррациональности осуществляет су-
бъективную символизацию объективной информации. Восприятие мира в 
чувственной форме – одна из специфических форм искусства: реальность в 
искусстве – это не механическое представление, представленное в объективе 
фотокамеры, а субъективная фантазия. Мифология свободна от оков времени 
и пространства и социально-исторических ограничений, она раскрывает сущ-
ность мира и изучает вечные суждения людей. Таким образом, возрождение 
мифов в литературе стало ответом на поиски культурных корней мятежного 
модерна, возникшего под влиянием тенденций глобализации. В эпоху позд-
ней династии Цин Китай стоял на пороге историко-культурной трансформа-
ции, и чтобы уберечь национальную культуру от гибели, интеллигенция 
ориентировалась на Запад в поисках плана спасения государства. Тогда ее 
взор и был устремлен на мифологию, что способствовало восстановлению 
мифологического сознания интеллектуалов.

I. мифы как важный творческий материал
в современной литературе

Миф – это пример наиболее ранней литературы человечества и наиболее 
примитивный литературный творческий материал. “Сюань-няо” (“Волшеб-
ная птица”) и “Шэн минь” (“Простой народ”) из “Ши цзина” (“Книги пе-
сен”) – это “старейшие литературные памятники, давшие начало мифам о Ци 
и Хоу-цзи”2. В Китае первым, кто использовал мифологию как предмет твор-
чества в современной литературе, был писатель Го Можо. В 1920 году он на-
писал два стихотворения – “Фэнхуан непань” (“Феникс нирваны”) и “Тянь-
гоу” (“Небесный пес”), в которых подчеркнул образность ухода в иной мир и 
воскрешения и выразительность независимого сознания и самостоятельного 
новаторского духа, присущего поколению “Культурной революции”. Эти сти-
хи стали первым воплощением индивидуального субъективного сознания. В 
период 1922–1927 гг. Лу Синь написал три рассказа – “Починка неба”, “По-
бег на Луну” и “Меч”, отразившие авторские исследования национального 
духа. В эпоху 30–40-х гг. литературный мир Китая пополнился еще большим 
числом произведений, основанных на мифологических сюжетах. Пишущая 
братия непрерывно расширяла границы мифологического содержания и ста-
ла включать не только те мифы, что были уже переписаны многочисленными 
авторами, как-то: мифы о починке неба богиней Нюйва, признании солнца 
Хоу-и, обуздании Да Юем вод потопа, погоне за солнцем Куа-фу, Волопасе и 
Ткачихе. В работах современных писателей вновь стали возникать аспекты 
европейской жизни. 

1 杨传鑫。神话主义与宗教意识 —— 20世纪文学现象之一 // 外国文学研究，第4
期。北京， 1991. 页. 53, 61–66.

2 中国神话传说（上）。北京，1984. 页. 50.
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II. влияние европейской мифологии на современную
китайскую литературу

На пионеров новой литературы эпохи “Культурной революции” широкое 
влияние оказала зарубежная литература. Литературная карьера каждого из 
них без исключения начиналась с чтения и знакомства с переводами ино-
странных книг. В надежде найти истоки для нового подъема Китая, они 
один за другим обращались к мифам, в результате чего исследования древ-
негреческой мифологии стали объектом подражания, фильтрации и подпит-
ки мифологии Китая. Однако элементы древнегреческой мифологии обна-
руживаются на титульном листе “Сборника зарубежных рассказов” братьев 
Чжоу, выпущенного еще в 1908 году. В определенной степени греческая 
мифология изменила традиционное представление о китайской литературе. 
Греческие трагедии бесперебойно оказывали влияние на театральное ис-
кусство во всем мире и даже на всю повествовательную литературу. Ини-
циаторы “Движения за новую культуру” высоко ценили древнегреческую 
драму за простоту ее истории, сюжета, небольшого числа героев и серьез-
ность затрагиваемых вопросов. Греческая мифология также стала сокра-
щенным названием новой литературной периодики и выражения литера-
турного духа. Например, в 1924 году выходил периодический журнал с 
названием “Шихоу”, что означает “сфинкс”, а это один из богов древнегре-
ческой мифологии.

В эпоху поздней династии Цин в Китае усилилась пропаганда христиан-
ства, возникли церковные школы. Некоторые интеллектуалы увлеклись изу-
чением христианских догм в особенности после становления “Движения за 
новую литературу”, так постепенно китайцы изменили свое отношение к 
христианству. В 1920 году китайский политический деятель Чэнь Дусю в тру-
де “Христианство и китайцы” подтвердил ценности христианства, написав: 
“Я считаю, что христианство – это религия любви, фундаментальные учения 
христианства – это только вера и любовь, а все остальное – это мелочи”3. 
Вслед за ним с речью “Библия и китайская литература” выступил академик 
Чжоу Цзожэнь, предположивший, что Новый и Ветхий Заветы – это результат 
чувств, стоящих над классовыми и социальными границами. В них нет пред-
убеждений и дискриминации, но выражены общие чувства человечества, что 
также является одной из литературных установок. 

III. Эстетическая ценность использования мифов в современной
китайской литературе

1. Мифология и просветительская идеология современной литературы 
Поиски свежих творческих сил в мифологии стали общим принципом для 

некоторых ученых со времен эпохи поздней династии Цин. Заимствуя образ 
мыслей их предшественников, современные писатели также связывают между 
собой национальные особенности быта и новую просветительскую идеоло-
гию, рассматривая миф как эффективное орудие просвещения. “Мифы любого 
народа всегда имманентно связаны с менталитетом этого народа”4 – это убеж-
дение обусловило сознательное заимствование мифов в литературе и привело 

3 陈独秀。基督教与中国人。北京，1984. 页. 483.
4 谢选骏。神话与民族精神。山东，1986. 页. 209.
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их к становлению в качестве высокоэффективного орудия просвещения. 
Среди многих писателей 1920-х гг., которые использовали мифологию как 
предмет просветительской литературы, нельзя не упомянуть Лу Синя. Если 
говорить о конкретном примере, в “Старых легендах в новой редакции” Лу 
Синь в самом начале приводит миф о сотворении мира “Починка неба боги-
ней Нюйва”. Миф повествует об одной из великих богинь китайского пан-
теона – Нюйве, которая пережила трудности и лишения и вынуждена была 
жить в одиночестве и терпеть насмешки. Чтобы мир вновь мог радовать соз-
данные ею “мелочи”, она перестала дышать. Однако человечество, созданное 
ею, тут же предало ее забвению. Лу Синь подчеркивает созидательную при-
роду Нюйвы и трагедию ее забвения с той целью, чтобы показать, что только 
люди, обладающие врожденными творческими способностями и волей к 
жизни, могут создать культуру, от которой будет зависеть существование и 
развитие нации.

2. Мифологические ритуалы как способ расширения повествовательного 
пространства современной литературы

Художественная проза – это временное и пространственное искусство. Со-
временная китайская проза подвержена влиянию традиционной и реалисти-
ческой литературы: с точки зрения повествования, она сравнительно проста и 
использует преимущественно линейное повествование; с точки зрения про-
странства, часто можно наблюдать географические смещения – небо-земля, 
деревня-город. Это во многом связано с реалистичностью избранного сюже-
та. В мифе же все абсолютно иначе: он фиксирует письменно вымыслы и 
воображение; мифические боги могут путешествовать во времени по цар-
ству бессмертных, духи сосуществуют с людьми. Метод воображения о 
сверхъестественном значительно расширяет пространственное выражение в 
художественной прозе, представляет его вертикальным и трехмерным. Это 
бесспорно нарушает плоскостность пространства, создает пространствен-
ность времени и сюжета, делая последний “видимым”. Это особенно отчет-
ливо выражено в обрядах жертвоприношений и ритуальных танцах.

В современной литературе, где описаны мифы, сознательно упомянуты 
мифологические ритуалы с целью расширения литературного пространства. 
Акцент на двойственный интерес к символам жизни и внутреннего духовного 
мира человека в определенной степени обогатил набор выразительных средств 
современного романа. Например, китайский писатель Шэнь Цунвэнь в своих 
рассказах на тему Сянси-Туцзя-Мяоского автономного округа щедро описы-
вает сцены шаманских жертвоприношений, позволяя людям вырваться из по-
вседневного линейно-исторического мира и окунуться в полный сверхъесте-
ственного мифический мир.

3. Воздействие мифологических архетипов на тенденции романтизма в со-
временной литературе

Мифы от начала и до конца нераздельно связаны с литературным роман-
тизмом. Мифологическое мышление объединяет природу и человека, в нем 
таится огромный творческий энтузиазм. Мифологические прообразы оживи-
ли находившийся долгое время в угнетении эмоциональный дух и пробудили 
общий психологический настрой китайской нации. Например, Го Можо в 
своем романе “Тяньгоу” (Небесный пес) использует эпитеты “летящий на 
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всех парах”, “неистово вопящий”, “пламенный”, чтобы высвободить пылкий, 
как огонь, порыв и донести высшую степень “мирового разума”. Лу Синь в 
“Починке небосвода” описывает безграничный энтузиазм богини Нюйвы, 
взявшейся, не щадя своей жизни, за спасение положения, таким образом пы-
таясь оживить преданный забвению национальный дух.

4. Заключение
Мифология несет в себе общий эмоциональный опыт нации и отражает 

глубокие черты национального мышления. Она является важным духовным 
и культурным богатством человечества, содержит в себе фундаментальные 
культурные знания общего характера и информацию о национальной культу-
ре и обладает существенной исследовательской ценностью. Использование 
мифов в современной китайской литературе углубляет ее с мифологией, а 
эстетическая ценность мифотворчества придает современной литературе 
культурно-антропологическое значение.
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естетична цінність міфотворчості у сучасній
китайській літературі
Ван Юе

У людині закладений інстинкт пошуку коренів і витоків. Будучи духовним про-
дуктом і культурним джерелом ще на зорі зародження людства, міфологія, завдяки 
символізму і багатому імпліцитному культурному змісту, стала живильним ґрунтом 
для художніх творів наступних поколінь. На початку ХХ ст. в Європі виник новий на-
прям “реміфологізації”, що одразу охопив сферу літератури в усьому світі. У цій 
статті висвітлюється питання міфології як суттєвого творчого матеріалу для сучасної 
літератури, представлено аналіз впливу європейської міфології на сучасну китайську 
літературу, і з різних боків узагальнюється естетична цінність використання міфів у 
сучасній китайській літературі.

ключові слова: міфотворчість, сучасна китайська література, естетична цін-
ність
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Эстетическая ценность мифотворчества в современной
китайской литературе
Ван Юэ

В человеке заложен инстинкт поиска корней и истоков. Будучи духовным продук-
том и культурным источником еще на заре зарождения человечества, мифология, 
благодаря присущему ей символизму и богатому имплицитному культурному содер-
жанию, стала питательной почвой для художественных произведений последующих 
поколений. В начале XX веке в Европе возникло новое направление “ремифологиза-
ции”, тут же охватившее область литературы во всем мире. В данной статье освещен 
вопрос мифологии как существенного творческого материала для современной лите-
ратуры, представлен анализ влияния европейской мифологии на современную китай-
скую литературу и с различных сторон обобщена эстетическая ценность использова-
ния мифов в современной китайской литературе.

ключевые слова: мифотворчество, современная китайская литература, эстети-
ческая ценность

Стаття надійшла до редакції 16.04.2019
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ZHAO TINGYANG’S “ALL-UNDER-HEAVEN”:
A PHILOSOPHICAL VIEW OF THE WORLD ORDER
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The article discusses the main provisions of Zhao Tingyang’s political philosophy, 
which developed the “All-Under-Heaven” as a Chinese alternative to the modern world or-
der. It is shown Zhao Tingyang’s criticism of Western theories of international relations 
based on the concept of “national state”. A particular attention is paid to the traditional 
Chinese understanding of the world order, which makes it possible to understand the ori-
gins of the formation of the modern theoretical model of international relations (“All-Un-
der-Heaven”). It is determined that the main theoretical points of Zhao Tingyang’s concept 
are aimed at solving global problems by combining modern conflicting ideological dis-
courses. The proposed “All-Under-Heaven” is a model of world order in which the world 
will be presented as a whole, regardless of its constituent elements, aimed at developing 
global public interests and without the priorities of individual national states. The main 
components of the “All-Under-Heaven” concept are reflected in Zhao Tingyang’s political 
philosophy (geographical concept, the mentality of all people, the ethical and political uto-
pia) and the special place of the concept of “harmony” for a hypothetical transition in in-
ternational relations from the Westphalian sovereignty to the “All-Under-Heaven system”. 
This theoretical model is a deeply conservative, anti-Western political program that ap-
proves the ontology of coexistence, the need for cooperation and harmony, as well as the 
interconnection of all participants in the international order.

Keywords: Chinese philosophy, Confucianism, All-Under-Heaven, nation-state, nation, 
world order, morality

“Піднебесна” Чжао Тін’яна:
філософський Погляд на свіТовий Порядок
В. О. Кіктенко

Унаслідок успішного здійснення протягом останніх 40 років Політики ре-
форм і відкритості Китай не тільки став другою економікою світу, але постав 
у центрі світової політики. Всі ці зміни привели до трансформацій офіційної 
зовнішньої політики КНР, а представники китайської інтелектуальної еліти 
почали дискусію про можливу роль Китаю в світі на основі переосмислення 
минулого з метою відновлення традиційної ідеології, мислення, концепцій, 
світогляду, цінностей та методології. У сучасному Китаї знову йде пошук 
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ідентичності країни та її місця в глобальному світі, а нові наукові і філософ-
ські концепції вказують на пошук вирішення цього питання шляхом синтезу 
традиційного і модерного. Особливе місце тут займають роботи Чжао 
Тін’яна 赵汀阳, наукового співробітника Інституту філософії Академії сус-
пільних наук КНР. У 2005 р. він опублікував книгу “Система Піднебесної: 
введення в світову системну філософію” [Zhao Tingyang 2005], яка стала по-
мітним явищем в інтелектуальних колах Китаю і вивела її автора за межі фі-
лософії в область міжнародних відносин. У 2009 р. він опублікував другу 
книгу “Дослідження поганого світу: політична філософія як перша філосо-
фія” [Zhao Tingyang 2009a], в якій розвинув свою “систему Піднебесної” та 
представив більш повну концепцію своєї політичної філософії. Остання ве-
лика робота китайського філософа 2016 р. “Можливий світ Системи Підне-
бесної: світовий порядок в минулому і майбутньому” [Zhao Tingyang 2019] 
знову була присвячена проблемам світоустрою. Беручи за основу ідеї Едвар-
да Саїда (1935–2003), жорсткого критика західного “орієнталізму”, Чжао 
Тін’ян стверджує, що політична філософія і політична наука не будуть по-
вними до тих пір, поки до них не буде привнесена перспектива світу як ці-
лого. Тільки за цієї умови наявні проблеми світової політики будуть повністю 
зрозумілі. Вихідним пунктом міркувань китайського філософа є твердження, 
що Захід не здатний вийти на рівень глобального мислення і, відповідно, за-
хідні цінності не є універсальними [Zhao Tingyang 2009, 6]. Звідси законо-
мірно випливає критика західної моделі ліберальної демократії зокрема 
[Zhao Tingyang 2009a, 316] і відторгнення західного модерну на користь цін-
ностей китайської цивілізації в цілому [Zhao Tingyang 2009a, 120]. При цьому 
філософія Чжао Тін’яна все-таки ґрунтується на західній методології кон-
структивізму і компаративізму для здійснення порівняльного аналізу сучас-

ної світової політики і традиційної 
китайської політичної системи.

Чжао Тін’ян стверджує, що за-
хідні теорії міжнародних відносин 
базуються на понятті “національна 
держава” (nation state) як на одини-
ці аналізу, тому світова політика, як 
і раніше, є інтернаціональною, а не 
глобальною. Отже, світ, як і рані-
ше, не сприймається як ціле. Більш 
того, стверджується, що національ-
на держава – це форма агресивної 
поведінки найбільш розвинених 
країн, які діють відповідно до своїх 
національних інтересів, а універса-
лізм і плюралізм ставлять інтереси 
менш розвинених або пригнобле-
них націй на перший план. В обох 
випадках вузький націоналізм є 
рушійною силою при прийнятті 
тих чи інших рішень у зовнішній 
політиці. Звідси робиться цікавий Рис. Чжао Тін’ян
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висновок, що справжньою проблемою є не так звані “держави, що не відбу-
лися” (failed states), а “світ, що не відбувся” (failed world). Тобто подається до-
сить точне розуміння того, що необхідно для нації (принцип територіальності), 
але немає розуміння того, як облаштувати весь світ, з огляду на інтереси кож-
ної держави (принцип глобальності). У цьому контексті філософ проводить 
відмінність між державною політикою (guojia zhengzhi 国家政治), міжнарод-
ною політикою (guoji zhengzhi 国際政治) і світовою політикою (shijie zhengzhi 
世界政治), де тільки остання повністю позбавлена особливих інтересів і ви-
ключно пов’язана з глобальними проблемами [Zhao Tingyang 2005, 21].

Чжао Тін’ян стверджує, що політичні системи повинні бути загальноприй-
нятими, володіючи при цьому універсальною ефективністю в політичній сфе-
рі і повною транзитивністю, тобто передачею на кожен політичний рівень, що 
виходить за межі національної держави. Це вже частково реалізовано в явищі 
глобалізації, коли політичні проблеми обговорюються на глобальному рівні, 
а не окремими державами. Для подолання проблем сучасного світового по-
рядку китайський філософ пропонує свою систему, засновану на стародав-
ньому концепті “Піднебесна” (tianxia 天下) періоду династії Чжоу (прибл. 
1100–256 рр. до н. е.), але не на ідеології китайської імперії, що виникла в 
221 р. до н. е. На його думку, імператорський Китай спотворив ідеал tianxia, в 
якому можна побачити конфуціанський ідеал Золотої доби правління в історії 
Китаю. Однак для Чжао Тін’яна навіть династія Чжоу не була ідеальним вті-
ленням ідеї tianxia [Zhao Tingyang 2009a, 164], і тому головною метою його 
роздумів стає не відродження, а конструювання нової концепції tianxia як 
основи нового світового порядку. Деякі вчені звинувачують Чжао Тін’яна в 
неправильному розумінні суті китайської культури, дуалістичному підході до 
інтерпретації традиційної китайської думки [Xiang Lanxin 2007], вибірковому 
використанні давньокитайських ідей для обґрунтування переваг Китаю [Xu 
Jianxin 2007, 113–142]. Ці твердження не враховують те, що Чжао Тін’ян не 
досліджує давньокитайську культуру, а ґрунтується на ній для створення 
більш ефективної теоретичної моделі міжнародних відносин [Zhao Tingyang 
2005, 16]. Він прямо говорить, що не просто переробляє стару концепцію, а 
надає їй нового змісту в реаліях світової політики XXI ст. [Zhao Tingyang 
2005, 16; Zhao Tingyang 2009a, 78].

“Піднебесна” (tianxia 天下): традиційне китайське розуміння світового 
порядку

Досі в науці немає однозначної відповіді на питання, що означає tianxia: це 
культурний простір без політичних кордонів або це інше слово для позначен-
ня Китаю, як про це пишуть сучасні китайські словники [Tianxia]. Поняття 
tianxia було центральною концепцією політичного порядку в традиційному 
Китаї, сформувалося вже в період правління першої історичної династії Шан 
(Інь) і протягом багатьох століть використовувалося для визначення світу як 
космосу і як соціуму, що відігравало важливу роль у процесі формування са-
моідентифікації китайського народу на шляху від союзу племен до націо-
нальної держави. Швидше за все спочатку поняття tianxia мало “географічне” 
значення – “весь світ під небом”, але з часом його зміст змінився: просторо-
вий вимір став визначатися космологічним та історико-культурними ціннос-
тями, в результаті воно стало найважливішим елементом державної ідеології 
древнього Китаю.
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Серединне царство (Zhongguo 中国) вказувало на центр світу, а “Піднебес-
на” (tianxia 天下) позначала весь китайський світ, який включав у себе весь 
відомий географічний простір, і згідно з конфуціанською концепцією це іде-
альний моральний і політичний порядок, який не передбачав територіальних 
кордонів – весь світ був зобов’язаний керуватися мудрецем відповідно до 
принципів ритуалів (礼 li) і чесноти (德 de). Цей мудрець стоїть за китайським 
імператором (Син Неба, tianzi 天子), який призначався Небом (tian 天) і, від-
повідно, мав Мандат Неба (tianming 天命), що робив його владу легітимною. 
Тобто поняття tianxia втілювало в собі ідею вищого морального авторитету, 
яка визначала поведінку людини в цивілізованому світі [Wang Gungwu 2013, 
132]. Китайський імператор уособлював собою вищий рівень моралі, а його 
авторитет суттєво залежав від цієї чесноти і його здатності діяти відповідно 
до “мандата Неба”. В ідеалі китайський імператор править і привертає всіх 
жителів Піднебесної, бо “якщо люди під вашим правлінням будуть щасливі, 
то вони будуть притягатися здалеку” [Analects… 1994, 13, 16]. У цьому сенсі 
його влада виходить за межі територіальних кордонів, а його моральна пере-
вага одночасно є умовою для його вибору, обґрунтуванням його авторитету, а 
також служить провідним принципом його дій. Іншими словами, мораль (осо-
бистість) китайського імператора неможливо відрізнити від його авторитету 
(посади). Як зазначає Херрі Дж. Кріл, концепція “мандата Неба” стала наріж-
ним каменем у державно-політичному устрої китайської імперії, яка в ідеалі 
охоплювала всю Піднебесну, керовану Небом за допомогою Сина Неба [Creel 
1970, 93].

У просторовому вимірі під tianxia розумівся “китайський світ”, високоцен-
тралізована та ієрархічна цивілізація, на периферії якої жили в “дикій місце-
вості” (yewai 野外) “окультурені варвари” (shufan 熟蕃), а далі були ще менш 
цивілізовані і невідомі території, що позначалися як lin 林 і далі jiang 疆. Зо-
внішній, “чужий”, не-китайський світ був відомий як “неокультурені варвари” 
(shengfan 生蕃) або “океан варварів” (yangyi 洋夷). Отже, tianxia – це абстрак-
тна концепція порядку, яка являє собою відносно мінливі відносини центру і 
периферії китайської цивілізації. Згідно з традиційним поглядом, приналеж-
ність до цього культурного простору визначається соціальними зв’язками 
guanxi 关系 (соціальний капітал), а не примусово. Більш того, китайська фі-
лософія в цілому все пояснює з точки зору guanxi, що визначає верховенство 
етики над законом, влади правителя-батька в сім’ї-державі над демократією і 
правами людини. Чжао Тін’ян стверджує, що guanxi визначають те, як люди-
на вибудовує свої відносини із зовнішнім світом [Zhao Tingyang 2009a, 10]. 
Такий підхід може пояснити, чому Китай виступає проти застосування вій-
ськової сили та економічних санкцій відносно інших держав, оскільки ці дії 
можуть зруйнувати існуючі guanxi.

сучасна “система Піднебесної” (tianxia tixi 天下体系): між утопією та 
реальністю

Основні теоретичні положення Чжао Тін’яна спрямовані на вирішення гло-
бальних проблем шляхом поєднання суперечливих дискурсів націоналізму та 
космополітизму, долаючи у такий спосіб історичну пам’ять про національну 
ганьбу китайського народу і дискурс “жовтої/білої загрози”. Китайський фі-
лософ стверджує, що протягом останніх двох століть Китай під тиском сприй-
няв західні теорії в якості єдиного джерела універсальної істини, що завдало 



15

істотної шкоди китайській традиції і завадило Китаю зробити свій внесок у 
побудову справедливого міжнародного порядку. Чжао Тін’ян намагається по-
долати з позицій іншої онтології дуалістичний світогляд Заходу і таким чином 
вирішити складні проблеми, що стоять перед сучасним світом [Zhao Tingyang 
2009, 12]. Особливу роль у цьому процесі він відводить Китаю, який повинен 
стати новим видом великої держави, відповідальної за весь світ, але відмінної 
від дотеперішніх імперій. У кінцевому підсумку ця теорія повинна привести 
до відновлення можливості китайським вченим мислити і конструювати світо-
ву політику в традиційних для китайської культури категоріях, що також без-
посередньо допомагає відродженню китайського світогляду, аксіології та мето-
дології. Чжао Тін’ян категорично стверджує, що в цілому вся західна філософія 
ґрунтується на конфлікті, а китайська спрямована на досягнення гармонії.

“Система Піднебесної” – це морально обґрунтована [Zhao Tingyang 2005] 
не-ієрархічна, не-китаєцентрична модель гармонійного глобального світу, в 
якій повинен панувати мир [Zhao Tingyang 2006, 34]. Тут робиться спроба об-
ґрунтувати ідею чистого глобалізму, який не має географічної специфіки: 
“Піднебесна” [tianxia]... означає інституційно упорядкований світ або світо-
вий інститут, відповідальний за утвердження політичної легітимності світо-
вого управління, а також місцевого управління і за обґрунтування систем” 
[Zhao Tingyang 2006, 39]. Запропонована “система Піднебесної” – це модель 
світового порядку, де світ буде представлений як ціле, незалежно від його 
складових елементів. Чжао Тін’ян вважає, що традиційна концепція tianxia 
орієнтована на максимізацію співпраці і мінімізацію конфліктів, на відміну 
від Вестфальської системи міжнародних відносин, яка має на увазі міждер-
жавну конкуренцію з переможцями і переможеними. Звідси виводиться 
твердження, що “система Піднебесної” спрямована на розвиток глобальних 
суспільних інтересів, усуваючи пріоритети окремих національних держав. В 
основі цієї організмічної філософії лежить ідея про те, що співіснування є 
передумовою існування. Тобто оскільки все існує у взаємозв’язку, то це озна-
чає, що взаємна вигода є головною метою, а сумісність – єдиний спосіб до-
сягти загального процвітання. Попри це, китайська політична філософія 
змогла створити світовий порядок, який є всеосяжним (тобто такий, де від-
мінність не є онтологічною).

У політичній філософії Чжао Тін’яна “Піднебесна” розуміється як вища 
політична сутність, яка має чітку дефініцію: 1) географічне поняття для по-
значення всього під небесами, тобто di 地 (земля) в традиційній тріаді tian 天 
(небo), di 地 (земля) і ren 人 (людина); 2) менталітет всіх людей (minxin 民心), 
який визначає верховенство над географічним і підтримку тим, хто населяє 
tianxia 天下; 3) етико-політична утопія, згідно з якою всі ставляться один до 
одного як члени однієї сім’ї, що пов’язано з конфуціанським ідеалом “вели-
кого єднання” (datong 大同) та ідеєю “світового уряду” [Zhao Tingyang 2005, 
41–42]. При цьому порівняно із західною ідеєю “світу” (“the world”) китай-
ське поняття tianxia є філософською, а не науковою ідеєю. Тобто це всео-
сяжна політика, яка не розділяє людство за політичними, релігійними, 
культурними та етнічними ознаками, що протилежно західній політичній фі-
лософії, заснованій в своєму аналізі на національній державі та, відповідно, 
розумінні світу географічно, а не політично. Хоча Чжао Тін’ян пише про 
“світ” як весь світ, яким ми його знаємо сьогодні, але, зрозуміло, що це не від-
повідає історичному використанню tianxia, яке позначало “китайський світ”. 



16

Відповідно, політична система стародавнього і середньовічного Китаю як 
Серединної держави (або держав) не поширюється далі Східної Азії та су-
міжних регіонів Центральної Азії, що відповідає і сучасним пріоритетам зо-
внішньої політики КНР.

Крім того, Чжао Тін’ян визначає “систему Піднебесної” через поняття 
“гармонія” (he 和): “Крім концепцій війни і миру “гармонія” прагне до розум-
ного вирішення конфліктів і стабільної безпеки шляхом вибудовування дійсно 
надійних взаємозв’язків взаємної вигоди в довгостроковій перспективі, а та-
кож взаємного визнання цінностей інших” [Zhao Tingyang 2006, 48]. Ці поло-
ження близькі до концепції Голови КНР Ху Цзіньтао “гармонійний світ”, в 
якому всі цивілізації мирно співіснують на основі таких загальних інтересів, 
як світ і розвиток [Zhao Tingyang 2006a]. Ці ідеї безпосередньо пов’язані з 
уявленнями Конфуція про “гармонію без однаковості” (he er bu tong 和而不
同), що на сучасному етапі є новим поглядом на розвиток давньокитайської 
мрії про tianxia-datong 天下大同 (“велику гармонію світу”) [Zou Keyuan 2012, 
81]. Якщо Голова КНР Ху Цзіньтао використовував давньокитайську філосо-
фію для позначення переходу до побудови “соціалістичного гармонійного 
суспільства”, то Чжао Тін’ян пропонує перейти в міжнародних відносинах від 
Вестфальського світового порядку до сучасної форми tianxia. Однак за довгу 
історію Китаю відбулися численні зміни в розумінні цього концепту, й тому, 
по суті, Чжао Тін’ян намагається вилучити свою концепцію tianxia з історич-
ного контексту, пропонуючи його як світовий універсальний інститут, колива-
ючись між універсальним принципом та ідеологічним обґрунтуванням 
панування [Callahan 2008, 757].

У “системі Піднебесної” ототожнюється ієрархія і порядок, конструюється 
ідеальна модель гармонійного світу без кордонів, який “приносить користь 
людям всіх націй і забезпечує загальний добробут в світі” [Zhao Tingyang 
2009, 8]. Тільки подолавши Вестфальську систему держав-конкурентів, люд-
ство може вирішити сьогоднішні світові проблеми. У новій моделі світовий 
уряд має керувати державами, інститутами та законом, щоб підтримувати гар-
монію і загальний порядок. Чжао Тін’ян вважає, що його система може дати 
необхідні норми для побудови ідеального світового порядку в XXI ст. У кон-
фуціанській манері Чжао Тін’ян підкреслює здатність практикувати хороше 
управління, щоб “перетворити ворога на друга” (huadi weiyou 化敌为友) [Zhao 
Tingyang 2005, 33], посилаючись на “добровільну” систему данини, що існу-
вала в минулому [Zhao Tingyang 2006, 35]. Це досягається шляхом подолання 
дихотомії світу і війни, і відповідно для Чжао Тін’яна світ, що виник у резуль-
таті війни, не є істинним рішенням наявних конфліктів [Dallmayr 2012, 48]. 
При цьому, за твердженням Дж. Белла, мета загальної гармонії Чжао Тін’ян 
“радикально не узгоджується з ключовими [ієрархічними] конфуціанськими 
цінностями” [Bell 2008, 26]. Він примиряє конфуціанство зі “взаємною зго-
дою”, замінюючи загальноприйняту ідею “єдиного універсалізму” своїм влас-
ним поняттям – “сумісний універсалізм” [Zhao Tingyang 2012, 62–63]. Для 
китайського філософа “єдиний універсалізм” – це глобалізація теорії суспіль-
ства західного світу, в якій всі народи світу сходяться до єдиної загальної сис-
теми цінностей [Meyer 1997, 144–181]. Чжао Тін’ян не приймає індивідуалізм 
універсального універсалізму, а натомість пропонує “сумісний універсалізм”, 
який має відносний характер, залежить від взаємної терпимості і має пріори-
тет над правами людини.
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Для Чжао Тін’яна tianxia – це вічний ідеал, велика утопія, яка ніколи не 
була реалізована в минулому, але використовується для моделювання майбут-
нього на тій підставі, що ці уявлення пов’язані із загальним соціальним досві-
дом всіх людей [Zhao Tingyang 2005, 39–40]. Завдяки своєму універсальному 
характеру, tianxia може об’єднувати всі країни та народи, відкидаючи доміну-
вання будь-якої релігії і будь-яке поняття “обраний народ”, і пропонується 
світ як сім’я, тобто загальний для всіх людей [Zhao Tingyang 2009a, 91]. Це 
спроба замінити систему національних держав утопічним космологічним по-
рядком, в якому всі відносини на рівні світу, держави або сім’ї транзитивно 
управляються одним і тим самим моральним порядком. Очевидно, що Чжао 
Тін’ян таким чином виступає проти всієї ліберальної традиції західної полі-
тичної думки, але при цьому не дає ніяких практичних рекомендацій щодо 
створення світових інститутів “системи Піднебесної”, відмінних від історич-
них прикладів складних взаємин Китайської імперії зі своїми сусідами. Це дає 
підставу критикам Чжао Тін’яна стверджувати, що насправді його концепція 
є спробою відродження імперського режиму управління Китаю в XXI ст. 
[Callahan 2008]. Очевидно, що “система Піднебесної” – це глибоко консерва-
тивна політична програма, заснована на анти-західних настроях і сильному 
скептицизмі щодо форм масової участі. В останніх роботах Чжао Тін’ян дещо 
пом’якшив свою позицію, але в цілому зберігається визначення марності “за-
хідної” філософії та виборчої демократії, і також в якості альтернативи про-
понується традиційний китайський порядок [Zhao Tingyang 2009a, 51–75, 295; 
Zhao Tingyang 2016]. При цьому, чи дійсно “система Піднебесної” відповідає 
конфуціанським цінностям, залишається дискусійним питанням. Хоча сам 
Чжао Тін’ян спирається на конфуціанську філософію і тому широко визнається 
представником сучасного конфуціанського відродження. Як би там не було, 
роботи Чжао Тін’яна зробили концепцію tianxia однією з центральних для об-
говорення історії, сучасного розвитку і перспектив майбутнього Китаю 
[Callahan 2008, 758]. Багато китайських фахівців у галузі міжнародних відно-
син часто визначають світовий порядок шляхом використання цієї концепції, 
але вже без утопічних цілей Чжао Тін’яна. Таким чином, “система Підне-
бесної” створила особливу перспективу світу, в якій стверджується онтологія 
співіснування, необхідність співпраці і гармонії, а також взаємозв’язок всіх 
учасників міжнародного порядку.
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“Піднебесна” Чжао Тін’яна:
філософський Погляд на свіТовий Порядок
В. О. Кіктенко

У статті розглянуті головні положення політичної філософії Чжао Тін’яна, в якій 
розроблена “система Піднебесної” як китайська альтернатива сучасному світовому 
порядку. Показана критика Чжао Тін’яном західних теорій міжнародних відносин, 
які базуються на понятті “національна держава”. Особлива увага приділена традицій-
ному китайському розумінню світового порядку, що дає можливість зрозуміти ви-
токи формування сучасної теоретичної моделі міжнародних відносин (“система Під-
небесної”). Визначено, що основні теоретичні положення концепції Чжао Тін’яна 
спрямовані на вирішення глобальних проблем шляхом поєднання сучасних супереч-
ливих ідеологічних дискурсів. Запропонована “система Піднебесної” – це модель 
світового порядку, де світ буде представлений як ціле незалежно від його складових 
елементів, спрямований на розвиток глобальних суспільних інтересів та без пріори-
тетів окремих національних держав. Відображені основні складові концепту “Підне-
бесна” у політичній філософії  Чжао Тін’яна (географічне поняття, менталітет всіх 
людей, етико-політична утопія) та особливе місце поняття “гармонія” для гіпотетич-
ного переходу в міжнародних відносинах від Вестфальського світового порядку до 
“системи Піднебесної”. Ця теоретична модель є глибоко консервативною, антизахід-
ною політичною програмою, що стверджує онтологію співіснування, необхідність 
співпраці і гармонії, а також взаємозв’язок всіх учасників міжнародного порядку.

ключові слова: китайська філософія, конфуціанство, Піднебесна, нація-держава, 
нація, світовий порядок, мораль
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“Поднебесная” Чжао Тинъяна:
философский взгляд на мировой Порядок
В. А. Киктенко

В статье рассмотрены основные положения политической философии Чжао Тинъя-
на, в которой разработана “система Поднебесной” как китайская альтернатива совре-
менному мировому порядку. Показана критика Чжао Тинъяном западных теорий 
международных отношений, основанных на понятии “национальное государство”. 
Особое внимание уделено традиционному китайскому пониманию мирового по-
рядка, что дает возможность понять истоки формирования современной теоретиче-
ской модели международных отношений (“система Поднебесной”). Определено, что 
основные теоретические положения концепции Чжао Тиньяна направлены на реше-
ние глобальных проблем путем объединения современных противоречивых идеоло-
гических дискурсов. Предложенная “система Поднебесной” – это модель мирового 
порядка, в котором мир будет представлен как целое независимо от его составляю-
щих элементов, направленный на развитие глобальных общественных интересов и 
без приоритетов отдельных национальных государств. Отражены основные состав-
ляющие концепта “Поднебесная” в политической философии Чжао Тинъяна (геогра-
фическое понятие, менталитет всех людей, этико-политическая утопия) и особое ме-
сто понятия “гармония” для гипотетического перехода в международных отношениях 
от Вестфальского мирового порядка к “системе Поднебесной”. Данная теоретическая 
модель является глубоко консервативной, антизападной политической программой, 
которая утверждает онтологию сосуществования, необходимость сотрудничества и 
гармонии, а также взаимосвязь всех участников международного порядка.

ключевые слова: китайская философия, конфуцианство, Поднебесная, нацио-
нальное государство, нация, мировой порядок, мораль
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UKRANIAN ORIENTALIST SOCIETY IN HARBIN (1936–1938): CHINESE STUDIES
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The present article outlines the activities of the Ukrainian Orientalists Society in the Far 
East. This society was founded in early 1936 and stopped its activities in early 1938, as 
there was no information about the organization after this year. The most active members 
of UOS were: Fedir Danilenko (president), Boris Vobliy (secretary), Dmitry Barchenko, 
Vasyl Odynets, Valentina Korda-Korotenko.

For the first time the article introduced a collection called “Far East” published in 1936 
and it was declared as non-periodic. In particular, there were published the examples of tra-
ditional Chinese poetry translated by D. Barchenko. F. Danilenko completed the translation 
of the story written by Pu Songling from the cycle “Strange stories from a Chinese studio”. 
The plot of the play “The Goddess of the Moon” included in this collection, depicts the tra-
ditional Taoist universe. V. Odinets in “Kytay or China” presented the history and ety-
mology of the names of the Chinese Civilization. The “Report on the work of the Ukrainian 
National Colony in Manchukuo” published in 1937 by “Record Press” was the last source 
where the UOS was mentioned. At the end of the book there is a list of the reports com-
pleted by members of the Ukrainian Orientalists Society from December 1936 to March 
1937: T. Gordeyev “Agricultural conditions in Manchuria”, V. Odinets “Van-Dao”, V. Ko-
rotenko “Love of the Chinese”, V. Odinets “Cult of the Ancestors of the Chinese, F. Da-
nilenko “The Goddess of Mercy” and “Confucius and Its Science”, V. Odinets “Pioneers of 
Ukrainian Oriental Studies” and “Knowing the East”. In Ukrainian science on the Chinese 
literature these translations do not have any analogues, so they are of special interest. In 
general, this publication will trace the history of the formation of Ukrainian orientalism in 
the territory of China.

Keywords: Ukrainian Orientalist Society, Sinology, Ukrainian Orientalists, Ukrainian-
Chinese relations, Harbin

ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ ОРІЄНТАЛІСТІВ
У ХАРБІНІ (1936–1938 рр.): КИТАЄЗНАВЧІ СТУДІЇ
Р. А. Лах

Вступ
Заради відродження та подальшого розвитку сходознавства в незалежній 

Україні потрібно докладно вивчити історію формування цієї наукової галузі, 



21

тим паче, що зараз зростає увага до особистості та її ролі в науці, тому все 
більше фахівців звертаються до біоісторіографії, яка стала однією з пріори-
тетних гілок сучасної історичної науки. Товариство українських орієнталістів 
стало справжнім феноменом сходознавства, яке змогло творити справжню нау-
ку за межами своєї Батьківщини, зберігаючи традиції саме української орієн-
талістики. Вважалося, що з приходом радянської влади на територію України, 
сходознавство або було знищено, або спрямоване в соціально-економічне рус-
ло, залишивши поза увагою такі важливі галузі науки, як філософія та культу-
ра. Однак члени ТУО, хоч і не довго, намагалися поширити відомості про 
Далекий Схід та його мешканців серед українського населення Китаю.

В українській історіографії лише стаття С. В. Капранова1 [Капранов 2011] 
торкнулася питань щодо відомостей про Товариство українських орієнталіс-
тів. Частково про ТУО згадав у своєму невеликому нарисі О. Пріцак для “Ен-
циклопедії українознавства” [Пріцак 1996]. У своїй публікації ми спиратиме-
мося на віднайдений нами збірник 1936 року “Далекий Схід” [Далекий 
Схід 1936], а також на роботи Івана Світа [Світ 1953; Світ 1976], де частково 
міститься інформація щодо цієї тематики. Основним завданням для нас буде: 
а) встановити роки діяльності Товариства українських орієнталістів; б) з’ясу-
вати кількісний склад ТУО та його обов’язки; в) перелічити всі роботи ТУО, 
де згадано китаєзнавчі студії. Тематично публікація буде поділена на два бло-
ки: 1) Збірник “Далекий Схід” 1936 року; 2) Звідомлення про працю Україн-
ської Національної Колонії в Маньчжу-Ді-Го 1937 року. Цим і обумовлена 
структура нашої роботи.

Збірник “Далекий Схід” 1936 року
У 1934 році Маньчжоу-ґо була перетворена у Велику Маньчжурську імпе-

рію, тобто відбулася остаточна легітимізація політично-правового статусу 
маріонеткової держави2. Головну роль у політиці новоствореної держави ві-
дігравала Японська імперія, яка прихильно поставилася до українського насе-
лення Китаю [Young 1998, 3–21]. Це в першу чергу було пов’язано з офіцій-
ною ідеологією Маньчжурської держави: надання широких національних 
прав та перетворення Маньчжоу-ґо в багатонаціональну державу3.

Товариство українських орієнталістів було засноване на початку 1936 року 
при Українській Національній Колонії в м. Харбіні. Такі відомості випли-
вають із статуту ТУО, який подано в збірнику “Далекий Схід” за 1936 рік4. 
“При Раді Української Національної Колонії в Харбіні засновано Товариство 
українських орієнталістів, яке бажаючи бути посередником між народами 

1 Автор висловлює щиру подяку С. В. Капранову за цінні поради під час підготов-
ки цієї публікації.

2 З 1931 року розпочалося військове вторгнення Японії до Маньчжурії, яке завер-
шилося окупацією та проголошенням у 1932 році незалежної (фактично – маріонет-
кової) Маньчжурської держави (кит. Маньчжоу-ґо 滿洲國, япон. Маншю-коку 満州国). 
У 1934 році вона була проголошена конституційною монархією на чолі з останнім 
імператором династії Цін – Пу І (溥儀, 1906–1967) і перейменована на Велику Мань-
чжурську імперію (大滿洲帝國, кит. Да Маньчжоу діґо, 大満州帝国япон. Дай Маншю 
тейкоку).

3 民族協和 Міньцзу сехе.
4 На титульній сторінці члени ТУО також подали назву збірника в ієрогліфічному 

написанні – 遠東雜誌 Юаньдун цзачжі.



22

Сходу та Українською Нацією, ставить собі за мету: а) Студіювання мов, куль-
тури та економіки народів Сходу, зокрема народів Маньчжу-Ді-Го, Ніппон5 і 
Хін6. б) Знайомити народи Сходу з Українською Нацією та її культурою шля-
хом вміщення належних статей в пресі, журналах, виданням книг та брошур 
на східних мовах про Україну, влаштуванням лекцій і т. д. Управа Товариства 
закликає всіх українців, українські організації й видавництва ввійти в контакт 
з Управою Товариства для виконання спільними силами поставлених Товари-
ством завдань”, – зазначено в збірнику. Далі подана адреса, за якою можна 
звертатися для співпраці: “Вулиця Новоторгова 9, м. Харбін”. Головним в 
Управі ТУО був Федір Федотович Даниленко [Далекий Схід 1936, 1–2].

Даниленко Федір Федотович народився 7 липня 1875 р. в с. Дубовий Гай 
Прилуцького повіту Полтавської губернії. Відомий сходознавець, китаєзна-
вець, письменник та український громадський діяч на Далекому Сході. Про-
ходив військову службу в 1897–1901 роках у Хабаровську. Учасник російсько-
японської війни 1904–1905 років. З 1907 року навчався на китайсько-мань-
чжурському відділенні Східного інституту у Владивостоці, який закінчив у 
1911 році [Пріцак 1996, 1876]. З 1918 року працював у Харбіні перекладачем 
з англійської мови в Християнському союзі молодих людей, а згодом у пас-
портному відділі уряду генерала Д. Хорвата. У 1925 році став одним з ініціа-
торів створення Інституту орієнтальних та комерційних наук, в якому в 1925–
1940-х роках викладав англійську мову та курси “Історія матеріальної та ду-
ховної культури Сходу”, “Історія китайської літератури та громадської думки”, 
а згодом – в Інституті Св. Володимира [Хасамутдинов 2013, 172–173]. Публі-
кувався в часописі “Вестник Азии” (Харбін). Зокрема у 1922 році в 48 номері 
було опубліковано дві його статті Ф. Даниленка “Чжан Чень перевод с китай-
ского” і “Тигр в городе” [Даниленко 1922, 63–70; Даниленко 1922a, 68–70]. У 
51 номері за 1923 рік вийшла стаття “К вопросу о развитии производительных 
сил Китая” [Даниленко 1923, 351–354]. У 1919 році був обраний членом То-
вариства російських орієнталістів у Харбіні, а згодом його секретарем та біб-
ліотекарем. Виступав із лекціями, присвяченими китайській літературі та ін-
дійській філософії [Хисамутдинов].

На початку 1933 року науковець заснував Релігійно-філософську спілку 
при Українській Раді Громадських Уповноважених, яка ставила на меті ви-
вчення індійської філософії, та одним із перших започаткував індологічні сту-
дії в Харбіні [Косинова]. У грудні 1933 року був обраний головою Ради щойно 
створеної Української Національної Громади, однак відмовився від цієї поса-
ди 27 лютого 1934 року на знак протесту проти політики голови Управи УНГ 
В. Кулябко-Корецького, залишаючись членом Управи Громади. У Державно-
му архіві Хабаровського краю збереглася особова справа Ф. Даниленка, в якій 
записано, що він був прихильником українсько-російського співробітництва. 
Один із провідних діячів Української Національної Колонії в Харбіні, де в 
1939 році був обраний членом Правління УНК, а в квітні 1940 року призначе-
ний керівником культурно-освітнього відділу УНК, член Ради Старшин УНК 
[Cipko 1992]. У 1942–1944 роках був працівником 2-го відділу Японської вій-
ськової місії з пропаганди серед українців. Вчений брав участь у підготовці 
“Українсько-японського словника”, який був виданий у Харбіні в 1944 році 

5 日本 – самоназва Японії.
6 Хінський – китайський. У 1920–30-ті роки назва “Хіна” для Китаю використову-

валася також у радянській Україні.
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[Чорномаз 2011, 79–80]. Відомий далекосхідний письменник, автор белетрис-
тичних творів російською мовою. Літературною діяльністю почав займатися 
ще після закінчення Східного інституту. В його творах змальоване життя Зе-
леного Клину початку ХХ століття, історія Маньчжурії, Китаю, жорстокість 
революційної боротьби на Амурщині. Заарештований 3 жовтня 1945 року, а 
4 грудня 1946 року засуджений до 10 років таборів. Відбував покарання в та-
борі під Тайшетом (Іркутська обл.) разом із В. Одинцем. Звільнений у 
1955 році, помер у Тихонівському будинку інвалідів у Караганді (Казахстан) 
[Черномаз 2009, 508–509].

Відомо, що Борис Воблий був призначений секретарем 4 липня 1936 року 
на установчих зборах Товариства українських орієнталістів при Раді УНК 
[Черномаз 2017, 110]. Воблий Борис Іванович народився 2 серпня 1883 року в 
с. Великі Бучки Костянтиноградського повіту Полтавської губернії. Відомий 
перекладач, японознавець та український громадський діяч на Далекому Схо-
ді. У 1898–1904 роках навчався у Полтавській духовній семінарії, де познайо-
мився із Симоном Петлюрою. Після закінчення духовної семінарії, вирушив у 
паломництво до Свято-Миколаївської церкви на ст. Погранична на кордоні 
Маньчжурії та Приморщини. Протягом 1906–1910 років навчався на япон-
ському відділені Східного інституту. У 1907–1909 роках став першим секре-
тарем української організації Зеленого Клину – Владивостоцької студентської 
Української громади. Після закінчення інституту змінив велику кількість 
адміністративних посад. У 1917–1918 роках був польовим контролером на 
Румунському фронті. У 1918 році призначений уповноваженим представни-
ком українського уряду в Японії. Згодом працював у міністерстві продоволь-
ства в Токіо як довірена особа генерала О. Колчака (1874–1920) [Черномаз 
2009, 500–501].

Після революційних подій Б. Воблий залишився працювати в Хокадате в 
промисловій фірмі “Нічіро” радником та перекладачем. У 1924 році запроше-
ний японським Міністерством народної освіти працювати викладачем росій-
ської мови в комерційному училищі в м. Цуруга, де пропрацював 10 років. 
Тривалий час проживав у м. Кобе, де займався комерційною діяльністю. У 
1935 році переїхав до Маньчжурії, де працював в управлінні КСЗ переклада-
чем з японської мови в Хамінському лісопромисловому товаристві. Викладав 
японську мову на сходознавчому факультеті Інституту св. Володимира в Хар-
біні. Через деякий час став активним членом УНК [Черномаз 2017, 110–111]. 
Переїхавши у Шанхай, працював у французькій фірмі. Від 8 травня 1938 року 
заступник голови Шанхайської Української Громади. Один з організаторів та 
голова Українського Емігрантського Комітету в Шанхаї у 1939–1941 роках. 
Через посередництво Б. Воблого перед японськими урядовцями, українські 
представники дістали змогу отримати національне посвідчення замість росій-
ського. Навесні 1942 року обраний членом ревізійної комісії УЕК. Відредагу-
вав книжку про Україну, яка вийшла японською мовою у Харбіні 1939 року. 
1946 року покинув територію Китаю, оселившись у США. Від 1951 року про-
живав у Нью-Йорку. Помер у Вашингтоні [Чорномаз 2011, 58].

Розділ під назвою “Від редакції” окреслив важливість розуміння тогочас-
них подій, які відбувалися на Далекому Сході, та культурно-політичного взає-
мовпливу українського та азійських народів. Також редакція зробила акцент 
на браку матеріалів, котрі б дозволили якомога повніше описати культуру, 
історію, філософію народів Далекого Сходу, і основним своїм обов’язком 
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вбачає заповнення цієї лакуни. У наступному розділі були вміщені пояснення 
для читача про всі тонкощі східної поезії та її переклад, тим самим пояснюю-
чи, що ці переклади максимально передають зміст, іноді нехтуючи розміром 
чи формою [Далекий Схід 1936, 3–8]. Сторінку китайської поезії в збірнику 
відкрили поети династії Тан (唐朝, Тан чао, 618–907) Чжан Цзюлін7 (張九齡, 
678–740) з віршем “Місячні химери” та Ван Вей8 (王維, 699–759) з твором 
“Земляк”. Модерний поет Ху Пін представлений поезією “Ти весна моєї долі”. 
Після поезії подана інформація, що переклад здійснив М. Б. На нашу думку, 
це Дмитро Барченко, активний член Товариства українських орієнталістів 
[Барченко 1936, 7–9].

Барченко Дмитро (?, м. Київ – ?, Сіньцзін). У 1920-х роках – на еміграції в 
Польщі, згодом проживав на території Волині. У цей період, за деякими відо-
мостями, видавав себе за лікаря, однак у статтях газети “Свобода” його дії 
були піддані нищівній критиці [В справі рецензії на Енциклопедію україно-
знавства 1956, 3–4]. Зокрема зазначалося, що М. Барченко був лише фельдше-
ром, привласнивши документи загиблого у війні лікаря. Згодом із ним були 
пов’язані події на Волині щодо викрадення грошової валюти [У справі Дми-
тра Барченка 1956, 3–4]. У 1931 році приїхав до Харбіна, де працював лікарем 
і став одним із провідних діячів українського громадського життя. Співпра-
цював в українських газетах “Маньчжурський вісник” (Харбін, 1932) та 
“Український голос на Далекому Сході” (Шанхай, 1941–1944). У другій поло-
вині 1930-х років переїхав до Сіньцзіна – столиці Маньчжурії, де мав лікар-
ську практику. Помер там же під час Другої світової війни [Чорномаз 2003].

Також у збірнику подано переклад твору письменника часів династії Цін 
(清朝 Цін  Чао, 1636–1912) Пу Сунліна (蒲松齡, 1640–1715) “Лянь-Сянь9”, 
який входить у збірку “Оповідання Ляо Чжая про надзвичайне” (聊齋誌異 
Ляо Чжай чжі і)10. Як зазначив сам Ф. Даниленко, на 1936 рік 146 оповідань 
було перекладено професором Кембриджського університету Гербертом 
Джайлсоном (1845–1935) під назвою “Strange stories from a Chinese studio”. У 
творі розповідається про головного героя на ім’я Сан та його любов до двох 
героїнь: одна була добрим духом, а друга злим, яка була здатна перевтілюва-
тися у лисицю11. Також Ф. Даниленко подав тлумачення твору та пояснення 
категоріальних філософських термінів [Даниленко 1936, 18–29]. Дмитро Бар-
ченко переклав старе маньчжурське оповідання “Справедливий І”, де описана 

7 Відомий поет, загальна спадщина якого складає 20 цзюаней. П’ять із них уві-
йшли до збірки “Триста танських поем” (唐詩三百首 Танші саньбай шоу).

8 Буддійське ім’я Мо цзе 摩詰. Відомий також як живописець, каліграф, музикант. 
29 поем якого теж увійшли до збірки “Триста поем епохи Тан”. Український пере-
клад поезій Ван Вея зробив Геннадій Турков, видавши їх у 1987 році у видавництві 
“Дніпро”. 

9 蓮香. 
10 Всього у збірці 431 оповідання. Український переклад новел Пу Сунліна здій-

снив Іван Чирко під назвою “Ченці-чудотворці“ у видавництві “Дніпро“ 1980 року, 
проте твору “Лянь-Сянь” у цій збірці немає. Переклад цього оповідання зробив 
В. Алексєєв ще в 1920 році під назвою “Чародейка Ляньсян”, воно увійшло в збірку 
“Лисьи чары”.

11 狐貍精 Хулі-цзін – у китайській традиційній міфології чарівна лисиця, яка може 
бути як добрим духом, так і злим. Використовується як метафора в значенні “спокус-
ниця”.
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історія легендарного китайського імператора, котрий разом із своїм радником 
на ім’я І з держави Чосон (Корейська імперія, яка існувала впродовж 1392–
1897 років), допомагав вирішувати найважливіші державні питання, однак 
невдовзі справедливий І помер, заради спасіння підступної дружини імпера-
тора [Справедливий І 1936, 29–34]. У розділі збірника під назвою “Богиня 
місяця та місячний зайчик” розповідається про вплив буддизму на релігійно-
світоглядні міфи Китаю, зокрема про можливість побачити зайця (月兔, юе 
ту) на місяці, який в ступі розтирає порошок життя [Богиня місяця та місяч-
ний зайчик 1936, 34–35].

П’єса “Богиня місяця” Лі Жуйтана, вміщена у цей збірник, була передруком 
шостого номеру журналу “The China Journal of Science and Arts” за 1926 рік12. 
Події в творі відбуваються в період Хань (漢朝, Хань  чао, 206 до н. е. – 
220 н. е), десь у пустелі, всередині печери. У творі головними персонажами є 
героїня Чан Е (嫦娥) та її чоловік Хоу І (後羿), разом із місячним зайцем, який 
у ступі розтирає чарівні трави, що дарують вічне життя смертній людині. 
Протягом усієї п’єси Хоу І читає книжку Дао де цзін (道德經, Книга  про 
шлях). У кінці п’єси Чан Е перетворюється на богиню місяця, що повинна 
освітлювати шлях усім людям [Жуйтан 1936, 35–40]. Усі вищезазначені твори 
були вперше в сходознавчій науці перекладені українською мовою.

Василь Одинець у своїй статті “Хіни чи Китай” подав історію та етимо-
логію назв “Серединної держави” (中國). Зокрема, він пише, що в основно-
му всі назви походили від правлячої династії. Також автор наводить назви: 
тянь  ся (天夏), хуа го  (華國), хуа ся (華夏). За часів династії Чжоу (周朝, 
1046 до н. е. – 256 до н. е.) поширилася назва Чжун го – серединна держава, а 
в часи республіки – чжун-хуа мін го (中華民國). Слова Чіна (санскр. चीन) та 
Махачіна (санскр. महाचीन) були поширенні на півострові Індостан, а згодом 
поширилися і на Єгипет. Птолемей у “Географії” теж згадував китайську дер-
жаву під назвою Sina. Козьма Індикоплав у “Християнській топографії” згадав 
народ Чімтіча. Науковець доводить, що назва “Китай” пішла від назви кі-
дань13, себто від монголо-тонгутського племені. В. Одинець також зробив 
спробу пояснити, чому в Україні поширилася дві назви – як Хіни, так і Китай 
[Одинець 1936a, 60–63]14.

Василь Одинець народився наприкінці XIX – на початку XX століття в Ір-
кутську (точну дату встановити поки що неможливо через відсутність дже-
рельної бази), а в 1922 році з батьками переїхав до Харбіна. Вищу освіту здо-
був в Інституті орієнтальних та комерційних наук у Харбіні за фахом 
китайська мова та література. Згодом залишився викладачем у цьому ж на-
вчальному закладі. Окрім цього, брав активну участь в українському націо-
нально-культурному житті на території Китаю. Був активним членом Товари-
ство українських орієнталістів у Харбіні, де читав лекції і публікував свої 

12 Виходив з 1923 року по 1941 рік. 
13 Кідані 契丹 – кочові монгольські племена, що населяли територію від Маньчжу-

рії до Середньої Азії в IV–XIII ст. Створили власну державу Ляо (遼朝 Ляо Чао, 907–
1125), яка була знищена чжурчженями.

14 Також у кінці своєї статті автор наводить список використаної літератури: 
а) Élisée Reclus “L’Homme et la Terre”, Paris, 1905–1908; б) S. Couling “The Encyclope-
dia Sinica”, Shanghai, 1917; в) П. Шкуркин “Учебник  востоковедения  для  средних 
учебных  заведений  (III  ступени)”, Харбин, 1927; г) “Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона”, Санкт-Петербург, 1890–1907.
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роботи, присвячені історії, літературі та культурі Китаю. На початку 1940-х ро-
ків переїхав у м. Сіньцзінь, де працював у Міністерстві закордонних справ 
[Світ 1953, 2–3]. Після того, як радянські війська зайняли територію Мань-
чжурії, був репресований і перебував на засланні в Караганді. У часи хру-
щовської “відлиги” підпав під реабілітацію і пов’язав своє подальше життя з 
економічною діяльністю, залишивши сходознавство як “буржуазну науку”. 
Помер у 1972 році [Світ 1976, 2–3]. В іншій своїй роботі “Сучасне сходознав-
ство” В. Одинець окреслив біографію таких відомих китаїстів, як Ф. Дани-
ленко, І. Користовець15 та японістів, як Б. Воблий та О. Галич16. Науковець у 
своїй роботі пояснив сам термін “сходознавство”, його цілі та навів головні 
центри орієнталістики в різних кутках світу, від Радянської України і до схо-
дознавства в Маньчжоу-ґо [Одинець 1936, 63–68].

Звідомлення про працю Української Національної Колонії
в Маньчжу-Ді-Го 1937 року17

Опубліковане “Звідомлення про працю Української Національної Колонії в 
Маньчжу-Ді-Го” в друкарні “Рекорд” 1937 року стало останнім джерелом, де 
згадується ТУО. Книга налічує 84 сторінки і є своєрідним звітом діяльності 
УНК. Скоріше за все, як і “Збірник”, “Звідомлення” було неперіодичним. На-
прикінці книжки розташований список доповіді членів Товариства україн-
ських орієнталістів з грудня 1936 по березень 1937 років. Всього було прочи-
тано 8 лекцій, нам доступні тези лише сімох. Доповідь Т. Гордєєва “Умови 
сільського господарства в Маньчжурії” нам відома лише за назвою [Звідом-
лення… 1937, 26].

Тарас Петрович Гордєєв – відомий педагог, ботанік, агроном, ґрунтозна-
вець, письменник та поет. Народився 30 липня 1875 року в Санкт-Петербурзі. 
З 1879 року жив у Харкові. Після закінчення Сумського реального училища в 
1894 році вступив до Новоолександрівського інституту сільського господар-
ства та лісництва в Пулавах, де в той час працювали одні з найкращих спеціа-
лістів. Протягом 1898–1900 років знову жив у Харкові, працюючи в організації 
“Грамотність”. У 1900–1907 роках проходив службу в Саратовському губерн-
ському земстві. У 1910-х роках вирушив у мандри Японією і Далеким Схо-
дом. Емігрував у Китай у 1922 році, де працював в освітньому відділі КСЗ 
[Левитский]. Член організації з вивчення Маньчжурського краю (1922–1925). 
У 1925 році був звільнений з освітнього відділу КСЗ за “безпідданство”. Ви-
кладав у реальному училищі Гуанхуа, гімназії ім. Ф. Достоєвського, Олексіїв-
ському реальному училищі та Російському домі. Учасник першого польового 
походу Маньчжурської експедиції Н. Реріха в 1934 році. Працівник музею 

15 Користовець Іван Якович (1862–1933) – відомий дипломат та сходознавець. По-
сол Російської імперії в Пекіні. Був уповноваженим від Української Держави для пе-
реговорів із представниками Антанти в Яссах.

16 Галич Олексій Іванович – сходознавець. Закінчив Східний інститут у Владивос-
тоці. Деякий час мешкав у Харбіні та Таньцзіні. Викладав курси з японської мови в 
Інституті орієнтальних та комерційних наук у Харбіні. Основною сферою зацікав-
лення були японо-китайські соціально-економічні відносини.

17 Ми в своїй публікації не будемо акцентувати значну увагу на це джерело, так як 
детально про це вже написав С. Капранов. Дивитися в Капранов С. Діяльність Това-
риства українських орієнталістів у Харбіні (1936–1937 рр.). Східний світ. Київ, 2011. 
№ 3. С. 74–85.
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Хейлунцзянської провінції з 1949 року, однак вже в 1962 році залишив служ-
бу і переїхав до Бельгії, де і помер в 1967 році [Рерих 2015, 234]. Нам через 
брак джерельної бази невідомо, чи співпраця Товариства українських орієн-
талістів і Т. Гордєєва була тривалою і чи вона обмежувалася тільки його поо-
динокими лекціями.

28 січня 1937 року відбулася доповідь Василя Одинця на тему “Ван-Дао” в 
Українському Національному Домі18. У цій роботі науковець акцентував увагу 
на “Шлях правителя” та притаманні йому риси протягом усієї історії Китаю. 
Також автор вводить у своїй роботі важливі категоріальні поняття конфуціан-
ської моралі. На думку науковця, ідеальним прототипом правителя можна на-
звати Нурхаці (努爾哈赤, 1559–1626) [Звідомлення… 1937, 78–81]. Валенти-
на Коротенко виступила з доповіддю “Любов у хінців” 3 грудня 1936 року, де 
оглядово розглянула поняття “любові” всебічно, акцентувавши, що основним 
його проявом є милосердя [Звідомлення… 1937, 81].

Коротенко-Корда Валентина Григорівна народилася 2 лютого 1912 року в 
м. Хайлар. Українська молодіжна діячка в Харбіні. Дружина Романа Корди-
Федорова. Закінчила вище початкове училище в Хайларі, залізничну гімназію 
в 1930 році та Інститут Св. Володимира в Харбіні 1935 року. За фахом – сино-
лог. Активістка Української Далекосхідньої Січі. ЇЇ праці, на заклик жіночого 
руху, були надруковані в “Далекосхідному націоналістові”19 в Харбіні 1937 ро-
ку. Керівник жіночого гуртка при УНК протягом 1938–1939 років [Чорномаз]. 
Активний член ТУО.

В. Одинець 10 грудня 1936 року виголосив доповідь на тему “Культ предків 
у хінців”, де було висвітлено глибоку пошану китайців до своїх предків, згідно 
з конфуціанськими нормами моралі [Звідомлення… 1937, 81]. Федір Дани-
ленко 17 грудня 1936 року зробив доповідь на тему “Богиня милосердя”, себ-
то розповів про бодгісаттву Авалокітешвару, втілення безмежного милосердя 
усіх будд [Звідомлення… 1937, 81–82].

У наступній своїй доповіді “Конфуцій та його наука” 4 лютого 1937 року 
Федір Федотович розповів про легендарного філософа Китаю, а також про 
його подальший вплив на історію людства. Василь Аксентійович Одинець 
18 лютого 1937 року прочитав доповідь на тему “Піонери українського сходо-
знавства”, акцентуючи на довготривалих відносинах України з державами 
Сходу та на практичній потребі сходознавців, а також про неоцінний вклад 
українських орієнталістів у російську науку [Капранов 2011, 74–78]. Інша до-
повідь науковця на тему “Пізнаймо Схід” відбулася 4 березня 1937 року [Зві-
домлення… 1937, 82], де автор пояснив реальну перспективу і потребу у 
всебічному вивченні Сходу, а Далекого Сходу позачергово для українських 
науковців.

Висновки
Проведене дослідження показує, що Товариство українських орієнталіс-

тів було засноване на початку 1936 року. Його активними членами були: 
18 王道 – одне з важливих понять китайської суспільно-політичної філософії, що 

означає конфуціанський ідеал правління. Протилежним йому є право сили 強權 цян-
цюань, яке відповідає шляху тирана 霸道 Ба дао.

19 Неперіодичне видання українських націоналістів у Харбіні. В основному його 
зміст був присвячений питанням міжнародних відносин на Далекому Сході та акти-
візації українського політичного руху на території Китаю.
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Федір Даниленко (президент), Дмитро Барченко, Борис Воблий (секретар), 
Василь Одинець, Валентина Корда-Коротенко. ТУО стало неформальною орга-
нізацією, що об’єднала навколо себе науковців, які цікавилися історією, філо-
софією, мовою та літературою народів Далекого Сходу. Продуктом їхньої 
нетривалої діяльності став збірник “Далекий Схід” (遠東雜誌) 1936 року, 
який засвідчив готовність українських сходознавців до активної наукової пра-
ці та розуміння важливості щодо поширення відомостей про Китай та Японію 
серед широкого кола населення. На відміну від сходознавства в УРСР, де до-
мінувала соціально-політична й економічна проблематика, українські сходо-
знавці на території Китаю цікавилися філософськими, релігієзнавчими та 
культурологічними питаннями. Опубліковане “Звідомлення про працю Україн-
ської Національної Колонії в Маньчжу-Ді-Го” в друкарні “Рекорд” 1937 року 
стало останнім джерелом, де згадується назва ТУО. Фактично за 1938 рік ми 
не знайшли жодних відомостей про діяльність Товариства українських орієн-
талістів. Можливо, це було пов’язано з фінансовим становищем організації та 
війною, яка відбувалася на Далекому Сході, або через зміну політичної орієн-
тації японської влади у Харбіні. Тим не менш, поодинокі праці українських 
сходознавців траплялися нам у періодичних виданнях, однак вже без зазна-
чення членства ТУО. Особливо цінними для української науки є перекладені 
твори з китайської мови, що досі не мають аналогів у вітчизняній китаїстиці. 
Можна лише сподіватися, що в майбутньому вдасться знайти джерела, які до-
зволять пролити світло на ці важливі сторінки вітчизняної орієнталістики.
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ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ ОРІЄНТАЛІСТІВ У ХАРБІНІ (1936–1938 рр.): 
КИТАЄЗНАВЧІ СТУДІЇ
Р. А. Лах

У пропонованій роботі висвітлено діяльність Товариства Українських Орієнта-
лістів на Далекому Сході. Вперше з’ясовано роки існування та осіб, що входили до 
організації. Особливий акцент зроблено на китаєзнавчих студіях товариства як 
невід’ємному елементові сходознавчої науки. У дослідженні представлені розвідки з 
історії, філософії та літератури Китаю Ф. Даниленка, В. Одинця, Д. Барченка, що 
досі не були предметом досліджень. Коротко подано деякі деталі з біографії україн-
ських сходознавців на Далекому Сході. Вперше проаналізований збірник ТУО під на-
звою “Далекий Схід” (1936).

Ключові слова: Товариство Українських Орієнталістів, китаєзнавство, українські 
сходознавці, українсько-китайські відносини, Харбін

ОБЩЕСТВО УКРАИНСКИХ ОРИЕНТАЛИСТОВ В ХАРБИНЕ (1936–1938 гг.): 
КИТАЕВЕДЧЕСКИЕ СТУДИИ
Р. А. Лах

В предлагаемой работе отражена деятельность Общества Украинских Ориентали-
стов на Дальнем Востоке. Впервые установлены годы существования и лица, входив-
шие в организацию. Особый акцент сделан на китаеведческих студиях общества как 
неотъемлемой части востоковедения. В исследовании представлены работы по исто-
рии, философии и литературе Китая Ф. Даниленко, В. Одинца, Д. Барченко, которые 
до сих пор не были предметом исследований. Коротко представлены некоторые дета-
ли из биографии украинских востоковедов на Дальнем Востоке. Впервые проанали-
зирован сборник ОУО под названием “Дальний Восток” (1936).

Ключевые слова: Общество Украинских Ориенталистов, китаеведение, украин-
ские востоковеды, китайско-украинские отношения, Харбин
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“Chinese nation” is a combination of the words “China” (Zhonghua) and “nation” (min-
zu). Its formation as an ideological concept is not only inextricably linked to continuation 
and evolution of internal content and identification of ancient notions of “China” (Zhong-
guo), “China” (Zhonghua) and “Chinese” (Zhongguoren) during the Qing era but there is 
also direct connection with the borrowing and using the modern foreign concept of “na-
tion” in this period. The Qing Dynasty is a period of large-scale clash and unprecedented 
integration of major nationalities in the history of China as well as the epoch when China 
directly touched, entered the conflict and felt the deep influence of the Western countries 
that dominated the “system of the modern world”. All this created the necessary historical 
conditions for the emergence and development of the modern concept of the Chinese na-
tion.

Key words: Chinese nation, concepts, Chinese identity

Становление концепции “китайСкой нации”
в китае в период динаСтии цин
У Сяося

В общем мы считаем, что слово “Китай” (Чжунхуа) возникло в период ди-
настий Вэй и Цзинь. Первоначально оно использовалось в астрономии, оно 
состояло из двух иероглифов, взятых из слов “Чжунго” и “Хуася”. После того 
как появилось слово “чжунхуа”, оно постепенно приобрело значения “Китай” 
(Чжунго), культура Центральной равнины и национальность хань, цивилизо-
ванная нация и другие коннотации [王树民 1985]. Хотя в конкретном исполь-
зовании это слово часто более склонялось к значению “цивилизованная 
нация”, но когда его использовали для общего названия исторических дина-
стий или как внешнее название страны, то оно не обладало таким широким 
значением, как “Чжунго” (Китай). Иными словами, понятие “Чжунхуа” по-
степенно стало еще одним давним традиционным названием древних госу-
дарств Китая.

В Китае после династий Цинь и Хань традиционная национальная иден-
тичность не только проявлялась как идентичность с определенным монархом, 
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но и как идентичность с конкретной династией, а еще начала выражать 
идентичность с общим названием для исторической и культурной преем-
ственности превосходящей династии – “Чжунго” или “Чжунхуа” (в то же вре-
мя сопровождавшей некоторые самоназвания вплоть до родственной идентич-
ности – “потомки Хуан-ди” или “потомки Янь-ди и Хуан-ди”). Самоназвание 
“Чжунго” и “Чжунхуа” использовалось не только ханьскими династиями, но 
и династиями многих национальных меньшинств. Те, кто признавали себя 
потомками Янь-ди и Хуан-ди, были не только ханьцами, но и правителями из 
многих национальных меньшинств. Например, династия Северная Вэй, осно-
ванная сяньбийцами, династия Ляо, основанная киданями, династия Цзинь, 
основанная чжурчжэнями, Юань, основанная монголами, Цин, основанная 
маньчжурами и т. д.

Возьмем для примера основание киданями династии Ляо. Под влиянием 
своих предков сяньбийцев они после основания государства стали называть 
себя “потомками Янь-ди и Хуан-ди”, именоваться “Китаем” (Чжунго), нача-
ли считать себя “Китаем” (Чжунго). Но, называя себя “Китаем” (Чжунго), 
люди Ляо по-прежнему называли “Китаем” (Чжунго) династию Сун [赵永春 
2010].

Такая непрерывная и связанная с династиями самоидентификация с 
“Чжунго” или “Чжунхуа”, как объектом и символом, обладает не только исто-
рическим и культурным характером идентичности, но несет в себе традици-
онную модель политического управления, которая длительно наследовалась и 
развивалась. Основная идеология великого соединения каждой династии по-
лучала продолжение, центральная область правления, как правило, не изме-
нялась, территория либо сжималась, либо расширялась, перекрещивалась и 
сменялась, а различные этнические группы, в качестве подданных, постоянно 
смешивались и усиливались, многократно соединяясь в единые и взаимосвя-
занные политической общностью и особенностями идентичности круги 
управления. Как уникальная идентичность традиционного династического го-
сударства, которая непрерывно продолжается в течение тысяч лет, идентич-
ность “Чжунго” или “Чжунхуа” является относительно редким явлением в 
мировой истории. Особенно ко времени династии Цин эта идентичность в 
своем продолжении также оказалась перед лицом новой международной си-
туации после вступления в силу Вестфальского мирного договора и была 
вынуждена поддерживать отношения с западными державами, в то время 
представлявшими собой “современную мировую систему”. Постепенно про-
исходили новые, несущие современность, политические изменения, особенно 
в конце периода династии Цин. Установив отношения современных договор-
ных государств, признающих суверенитет друг друга, слово “Чжунго” стало 
названием суверенного государства, признанного великими державами. Поэ-
тому понимание цинскими маньчжурами, особенно их правителями, содержа-
ния и эволюции идентичности “Чжунго” и “Чжунхуа”, как и преобразование 
“Чжунго” от общего названия династических государств и великой династии 
Цин, в название современной страны, несомненно, имеет прямое и важное 
значение для понимания формирования современного значения концепции 
“китайская нация” (Чжунхуа миньцзу).

Как всем известно, до своего вторжения в “застенный” Китай первоначаль-
ный основатель великой Цин Нурхаци и другие признавали себя вассалами и 
выражали уважение к династии Мин, которая тогда называлась “Китай” 
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(Чжунго), и объявляли себя “командирами охраны Цзяньчжоу” династии Мин. 
Они уважали великую Мин как “высокое государство небесной династии” и 
признали себя “варварами” на окраине Китая. Хотя они признавали в то вре-
мя “Китай” центром в порядке Поднебесной с китайскими и некитайскими 
народами, мандат Неба все еще находился у династии Мин, но уже начинали 
признавать, что “хозяином Китая” не является император династии Мин, 
ханьцы не могут вечно им владеть, и что у них также есть способность и 
шанс побороться за власть. Фактически именно из-за этого, после вторжения 
в Центральную равнину, маньчжурский император официально назвал всю 
подвластную территорию “Китаем” (Чжунго), что привело к ускорению иден-
тификации с династической державой не только проживавших в ней ханьцев 
[郭成康 2005].

В период правления императора Шуньчжи в политических документах 
династии Цин уже появилось использование слова “Китай” (Чжунго) для на-
зывания всей территории, на которой правила династия Цин. С середины пе-
риода правления императора Канси такое использование названия “Китай” 
(Чжунго) было повсеместным, и поскольку оно выражало волю государства, 
то быстро стало абсолютным главным источником использования названия 
“Китай” (Чжунго). С этого времени можно сказать, что стала обычной ситуа-
ция, когда высшие слои маньчжуров признали “Китай” (Чжунго) и называли 
себя “китайцами” (чжунгожэнь). А в процессе общения с иностранцами с За-
пада, особенно с теми, кто постепенно стал членом государственной системы 
нового и новейшего времени, люди в основном называли друг друга “Китай” 
(Чжунго) и “Запад”, “китайцы” (чжунгожэнь) и “иностранцы”. Император, 
министры маньчжуры, министры ханьцы и даже западные миссионеры по-
ступали так же.

В период расцвета правления императоров Канси и Цяньлуна хотя все еще 
существовало унаследованное значение слова “Китай” (Чжунго), как террито-
рии правления ханьцами династией Мин, но концепция “Китай” (Чжунго) в 
этих достаточно узких рамках страны не могла использоваться официально 
для представления национальной идентичности династического государства. 
В “Императорских хрониках цинского Шэнцзу” (“Цин шэнцзу шилу”) в опи-
сании надписи на первом официальном международном договоре, “Нерчин-
ском договоре”, определившем китайско-российскую границу, уже много раз 
было использовано название государства “Китай” (Чжунго), включавшее всю 
территорию Великой Цин, и название китайцев “народ Китая” (Хуаминь), как 
подданных Великой Цин. Место происхождения маньчжуров также четко 
обозначено как неотъемлемая часть “Китая” (Чжунго).

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что “Китай” (Чжунго) в то 
время не только явно стал политическим символом государственной идентич-
ности императора Канси, но этот символ также тесно связан с современной 
концепцией государства, особенно с национальным сознанием.

В последние годы правления Канси еще и остро ощущал реальную угрозу 
со стороны западных колониальных держав для своего государства “Китая” 
(Чжунго), говоря: “Заморские страны, такие как западные государства, через 
тысячи лет, боюсь, что будут вмешиваться в дела Китая, таково мое предви-
дение” [“清圣祖实录” 1985]. Ко времени правления Цяньлуна такое исполь-
зование понятия “Китай” (Чжунго), которое указывало на смысл идентично-
сти со всем государством, уже было институционализировано, особенно при 
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самоназвании для внешнего мира. Хотя самоназвания “Небесная династия” 
(Тяньчао) или “Китай” (Чжунго) были проявлением определённого высокоме-
рия, но в то же время указывали на политическую сущность своего династи-
ческого государства. Вне всяких сомнений, для названия династического го-
сударства “Великая Цин” во внешних сношениях можно использовать только 
“Китай” (Чжунго). Имперский двор решительно не мог позволить указывать 
только на территории и население династии Хань. В то время это была самая 
главная общественная идеология.

К концу династии Цин в разнообразных договорах, подписанных со стра-
нами Европы и Америки, одновременно использовались как название всей 
страны понятия “Чжунго” или “Чжунхуа” и “Великое государство Цин”, по-
добное использование было, за редким исключением, очень распространен-
ным явлением. При династии Цин в глазах императоров и министров Великая 
династия Цин была Небесной империей, так что в названии “Чжунго” или 
“Чжунхуа” отразилось их высокомерие. А в конце династии Цин во всех от-
ношениях Китая со странами Запада, особенно для стран Запада, название 
“Чжунго” или “Чжунхуа” фактически “понизилось” до равнозначного назва-
нию “China” и вынужденно стало названием страны, “равной” с западными 
странами. Иными словами, “Чжунго” стало именем суверенной страны и в то 
же время фактически получило признание международного сообщества, 
представленного странами Запада.

В истории Китая, когда утвердилось правление династий Великого един-
ства Центральной равнины, идентичность династии китайского народа и 
идентичность государства названию “Китай” начали соответствовать друг 
другу, особенно когда она сталкивалась с иностранцами или иностранными 
государствами за пределами “Поднебесной китайцев и варваров”. Данная ди-
настия, естественно, представляла “Чжунго” (Китай) и была названием Китая 
и китайцев, и эти два понятия фактически слились в одно. В то же время “Ки-
тай” (Чжунго) также, конечно, стал универсальным названием страны, кото-
рое, естественно, стало привычно использоваться в Китае и зарубежных 
странах, особенно во времена династий Мин и Цин.

Если говорить о периоде после вторжения в “застенный” Китай, то “китай-
ская идентичность” маньчжуров династии Цин не выходила за рамки основ-
ного содержания, включавшего в себя следующие два аспекта: во-первых, как 
было описано выше, на уровне названия государства самоидентификации с 
“Китаем” (Чжунго) и самоназвания “Китай” (Чжунго). По крайней мере, на-
чиная с эпохи Канси, эта практика стала повседневной привычкой на уровне 
маньчжурской верхушки. Все подданные императора династии Цин, включая 
маньчжуров, относились к “китайцам” (чжунгожэнь), все земли Великой Цин, 
в том числе районы происхождения маньчжуров в “Маньчжурии”, являлись 
частью “Китая” (Чжунго). Такое понимание, по крайней мере, в эпоху расцве-
та династии Цин при императорах Канси и Цяньлуна, уже стало официально 
признанным, также маньчжурскими чиновниками династии Цин, а также в то 
время и в последующем было признано международным сообществом. Во-
вторых, то, что касается идентичности с названием страны. Императоры Цин 
и высшие слои маньчжуров четко признавали основу предыдущей традицион-
ной китайской истории и культуры (ханьской культуры, как представительной 
основы), а особенно – конфуцианство в качестве основной концепции госу-
дарственного управления, сознательно наследовали традиционную генеалогию 
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императора, власть императора, сознательно придерживались китайской кон-
фуцианской ортодоксии (так называемого сочетания преемственности учения 
и власти императора), безусловно, считали династию Цин преемственницей 
древних династий (например, называли династию Мин предыдущей дина-
стией). Об этом можно получить некоторое представление из содержания 
ритуала жертвоприношений императора, включавшего не только древних им-
ператоров с династии Хань, но и монгольских, маньчжурских и других импе-
раторов, вторгшихся в Центральную равнину.

Фактически, “китайская идентичность” маньчжурских правителей дина-
стии Цин постепенно развивалась и углублялась в противоречивых отноше-
ниях сотрудничества с различными кланами, особенно с ханьцами. Эта иден-
тичность не только была обусловлена осуществлением “великого единства”, 
основанного на политическом сотрудничестве маньчжуров, монголов, хань-
цев и других национальностей, но и была одним из ярких проявлений куль-
турного плюрализма, непрерывной интеграции и внешней защиты их общего 
достоинства.
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Становлення концепції “китайСької нації” в китаї
У період динаСтії цін
У Сяося

“Китайська нація” являє собою поєднання слів “Китай” (Чжунхуа) і “нація” 
(міньцзу). У якості ідеологічної концепції її формування не тільки нерозривно 
повʼязане з продовженням і еволюцією в епоху Цін внутрішнього змісту й ідентифі-
кації давніх понять “Китай” (Чжунго), “Китай” (Чжунхуа) і “китаєць” (чжунгожень), 
але існує і прямий звʼязок із запозиченням і використанням у цей період сучасної 
зарубіжної концепції “нація”. Династія Цін – це період масштабного зіткнення і без-
прецедентної інтеграції основних національностей в історії Китаю, а також епоха, в 
якій Китай безпосередньо доторкнувся, вступив у конфлікт і відчув глибокий вплив 
західних держав, що панували в “системі сучасного світу”. Все це створило необхід-
ні історичні умови для зародження і розвитку сучасної концепції китайської нації.

ключові слова: китайська нація, концепції, китайська ідентичність
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Становление концепции “китайСкой нации” в китае
в период динаСтии цин
У Сяося

“Китайская нация” представляет собой сочетание слов “Китай” (Чжунхуа) и “на-
ция” (миньцзу). В качестве идеологической концепции, ее формирование не только 
неразрывно связано с продолжением и эволюцией в эпоху Цин внутреннего содержа-
ния и идентификации древних понятий “Китай” (Чжунго), “Китай” (Чжунхуа) и “ки-
таец” (чжунгожэнь), но существует и прямая связь с заимствованием и использова-
нием в этот период современной зарубежной концепции “нация”. Династия Цин – это 
период масштабного столкновения и беспрецедентной интеграции основных нацио-
нальностей в истории Китая, а также эпоха, в которой Китай напрямую соприкос-
нулся, вступил в конфликт и ощутил глубокое влияние западных держав, господство-
вавших в “системе современного мира”. Все это создало необходимые исторические 
условия для зарождения и развития современной концепции китайской нации.

ключевые слова: китайская нация, концепции, китайская идентичность
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Historical allusions Found in tHe texts
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This article deals with examples of historical allusions found in the texts of Mr. Xi Jin-
ping’s speeches. An explanation of the sources from Chinese classics is given. The impor-
tance of the historical heritage of Confucianism and the traditions of the State Administra-
tion of Antiquity for the development of Chinese society, from the point of view of modern 
Chinese researchers is highlighted.

Keywords: historical allusions, basic values of socialism, Socialism with Chinese 
characteristics, traditional culture, Confucianism

ІсторичнІ алюзІї у текстах промов сІ ЦзІньпІна
В. Б. Урусов

Для розуміння процесів, що відбуваються в сучасному Китаї, необхідно 
бачити постійний зв’язок з історичним минулим різних епох у свідомості ки-
тайського суспільства. Це особливо важливо для усвідомлення того, що вкла-
дають у Китаї у визначення соціалізму з китайською специфікою. Багатий 
матеріал для цього надають тексти виступів Голови КНР Сі Цзіньпіна, в яких 
активно використовуються історичні алюзії.

Для цієї статті обрано тексти 2014 та 2018 років, що пов’язані з традицій-
ними моральними цінностями, традиціями управління державою, ставленням 
до навколишнього середовища.

У промові на зустрічі з викладачами та студентами Пекінського універси-
тету “Молодь повинна свідомо втілювати в життя основні цінності соціаліз-
му” 4 травня 2014 року Сі Цзіньпін сказав:

«Китайська цивілізація налічує тисячі років і має унікальну систему цін-
ностей. Видатна традиційна культура Китаю вже сформувала ген китайської 
нації, вкорінилася в душах китайців, непомітно впливає на їх способи мис-
лення і поведінки. Сьогодні, коли ми відстоюємо і поширюємо основні цін-
ності соціалізму, то повинні користатися цим багатством культури, бо інакше 
вони не матимуть життєвої сили і впливу. Наприклад, китайська культура під-
креслює, що “народ – основа держави” (1), “небо і людина єдині” (2), “досяг-
нення згоди за наявності розходжень” (3) підкреслює, що “небесні світила 
постійно рухаються, а благородний муж невтомний у самовдосконаленні” (4), 
“коли діють великі принципи, Піднебесна належить усім людям” (5), підкрес-
лює, що “за зліт і падіння країни кожен несе відповідальність” (6). Китайська 
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культура відстоює моральне управління і виховання людей переконанням, під-
креслює, що “благородний муж розуміє належне” (7), “благородний муж щи-
рий і чистосердечний” (8), що “благородний муж у справах справедливий” (9), 
підкреслює, що “слова потребують довіри, дії вимагають результату” (10), що 
“людина без довіри нічого не варта” (11); підкреслює, що “моральна людина 
не самотня, завжди будуть однодумці” (12), що “гуманний любить людей” (13), 
що необхідно “допомагати людям у добрих справах” (14), а “чого не бажаєте 
собі, не робити іншим” (15), “бути друзями, допомагати один одному в охоро-
ні і спостереженні за ворогом” (16), “шанувати старих, а також старих інших 
людей, турбуватися про дітей, а також про дітей інших людей” (17), “допома-
гати у скрутний момент”, “не боятися малої долі, а боятися нерівності” (18) 
тощо» [习近平谈治国理政 / 习近平著 — 北京：外文出版社， 2014].

У цьому тексті містяться висловлювання з конфуціанської класики:
 (1) 民惟邦本 (народ – основа держави) – “Шаншу” (“Велика книга”), глава 

“Уцзи чжи ґе” (“Пісня п’ятьох братів”).
 (2) 天人合一 (небо і людина єдині) – точка зору давньокитайської філосо-

фії. Походить із теорії волі неба періоду династії Чжоу, згідно з якою небо і 
людина міцно пов’язані між собою.

 (3) 和而不同 (досягнення згоди за наявності розходжень) – “Луньюй” (“Бе-
сіди і судження”), глава “Цзилу”.

 (4) 天行健，君子以自强不息 (небесні світила постійно рухаються, а благо-
родний муж невтомний у самовдосконаленні) – “Чжоу ї” (“Книга змін”), глава 
“Цянь”. “Чжоу ї” – один із класичних канонів китайського конфуціанства. За 
допомогою восьми триграм (символізують 8 явищ природи: небо, земля, грім, 
вітер, вода, вогонь, гори, водойми) у “Чжоу ї” викладаються погляди, які 
сповнені примітивної діалектики, про зв’язок суспільних змін та змін у при-
роді, про взаємодію сил “їнь” та “ян”, як першопричину всіх явищ у світі, 
про взаємний рух твердого та м’якого, що породжує усі зміни, тощо.

 (5) 大道之行也， 天下为公 (коли діють великі принципи, Піднебесна на-
лежить усім людям) – “Ліцзі” (“Книга ритуалів”), глава “Ліюнь”.

 (6) 天下兴亡，匹夫有责 (за зліт і падіння країни кожен несе відповідаль-
ність) – Ґу Яньу “Жичжилу” (“Записи щоденного пізнання”), глава “Чженши”. 
Оригінальний текст такий: “Кожен несе відповідальність за захист Піднебес-
ної”. Ґу Яньу (1613–1682) народився у місті Куньшань провінції Цзянсу, мис-
литель та історик кінця династії Мін, початку династії Цін.

 (7) 君子喻于义 (благородний муж розуміє належне) – “Луньюй”, глава “Лі-
жень”.

 (8) 君子坦荡荡 (благородний муж щирий і чистосердечний) – “Луньюй”, 
глава “Шуер”.

 (9) 君子义以为质 (благородний муж у справах справедливий) – “Луньюй”, 
глава “Вей Лінґун”.

 (10) 言必信，行必果 (слова потребують довіри, дії вимагають результа-
ту) – “Луньюй”, глава “Цзилу”.

 (11) 人而无信，不知其可也 (людина без довіри нічого не варта) – “Лу-
ньюй”, глава “Вейчжен”.

 (12) 德不孤，必有邻 (моральна людина не самотня, завжди будуть одно-
думці) – “Луньюй”, глава “Ліжень”.

 (13) 仁者爱人 (гуманний любить людей) – “Менцзи”, глава “Лілоу” 2-а час-
тина. “Менцзи” – один із класичних канонів конфуціанства. Це збірка вислов-
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лювань Менцзи періоду Чжаньґо, що була укладена Менцзи разом із його 
учнями. Разом із “Дасюе”, “Чжунюн”, “Луньюй” називається “Чотири книги”.

 (14) 与人为善 (допомагати людям у добрих справах) – “Менцзи”, глава 
“Ґусунь Чоу”, 1-а частина.

 (15) 己所不欲，勿施于人 (чого не бажаєте собі, не робити іншим) – “Лу-
ньюй”, глава “Яньюань”.

 (16) 出入相友，守望相助 (бути друзями, допомагати один одному в охоро-
ні і спостереженні за ворогом) – “Луньюй”, глава “Тен Веньґун”, 1-а частина.

 (17) 老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼 (шанувати старих, а також 
старих інших людей, турбуватися про дітей, а також про дітей інших людей) – 
“Менцзи”, глава “Лян Хуейван”, 1-а частина.

 (18) 扶贫济困、不患寡而患不均 (допомагати у скрутний момент, не бояти-
ся малої долі, а боятися нерівності) – “Луньюй”, глава “Цзіши”.

Далі Сі Цзіньпін каже:
«По-третє, ми повинні чітко розрізнювати, вміти чітко розрізнювати добро 

і зло, вміти рішучо обирати правильне рішення. “Даремно навчатися і не мис-
лити, мислити і не навчатись небезпечно” (1). Якщо зрозуміло, що є правиль-
не і неправильне, якщо напрямок чіткий, а шлях правильний, тільки тоді 
наполеглива праця людей може приносити плоди. …Необхідно сформувати 
правильний світогляд, погляди на життя, цінності, а оволодівши цим клю-
чем, потім ще треба подивитися на суспільні явища, життєвий шлях, все пра-
вильне і неправильне, справжнє і помилкове, головне та другорядне, все 
правдиве та хибне, добре і зле, красиве і потворне, а чітко все зрозумівши, 
цілком природньо можна винести правильне судження, зробити правильний 
вибір. Як то кажуть “Хоч і важко тисячі раз промивати пісок, але промивши 
до кінця, добудеш золото” (2)» [习近平谈治国理政 / 习近平著 — 北京：外文
出版社， 2014].

І знову посилання на тест “Луньюй” і висловлювання поета доби Тан:
 (1) 学而不思则 罔，思而不学则殆 (даремно навчатися і не мислити, мис-

лити і не навчатись небезпечно) – “Луньюй”, глава “Вейчжен”.
 (2) 千淘万漉虽辛苦， 吹尽狂沙始到金 (хоч і важко тисячі раз промивати 

пісок, але промивши до кінця добудеш золото) – Лю Юйсі, «Дев’ять віршів 
на мотив “лантаоша” (8-й)». Лю Юйсі (772–842), родом із міста Лоян (нині 
місто Лоян провінції Хенань). Літератор та філософ періоду династії Тан.

Звертаючись до молоді, Сі Цзіньпін говорить:
«По-четверте, ви повинні бути чесними, серйозно робити свою справу, 

практично ставати справжніми людьми. Моральність вимагає дії і не приймає 
порожніх розмов. Тільки докладаючи зусиль у реальних місцях, від поєднан-
ня знань та практики концепція основних цінностей може внутрішньо пере-
творитися на духовні прагнення людей, а назовні стати їх свідомими діями. У 
“Книзі ритуалів” (1) говориться: “Вивчай глибоко, будь допитливим, ретельно 
обмірковуй, будь розважливим, дій щиро”. (2) Хтось сказав: “Мудрець – це 
посередня людина, яка готова докладати зусиль для своєї справи, а посередня 
людина – це мудрець, який не бажає старанно працювати”. Молодь має великі 
шанси, ключовим тут є постійне просування вперед, зміцнення основи, три-
валі зусилля. Неуважність та нестриманість, непостійність, перескакування з 
одного предмету на інший, з однієї справи на іншу, чи то в навчанні, чи у 
справі, є цілком недопустимим. “У Піднебесній важкі справи треба починати 
з легких, великі справи треба починати з малих”. (3) За успіхом завжди стоять 
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важкі зусилля. Молодь повинна розглядати важкі умови праці як можливість 
загартувати себе, малі справи робити як важливі завдання, крок за кроком 
просуватись уперед. Крапля пробиває каміння. Якщо будете незламними, не-
втомними, то попереду вас обов’язково чекатиме успіх» [习近平谈治国理政 / 
习近平著 — 北京：外文出版社，2014].

У цьому фрагменті виступу також посилання на конфуціанську класику і 
текст “Лаоцзи”:

 “Ліцзі” (“Книга ритуалів”) – один із класичних (1) канонів китайського 
конфуціанства, в якому розглядаються ситуація в суспільстві, система старо-
давніх законів і правил. Ідеї, що викладені у творі, стосуються сфер суспіль-
ства, політики, моралі, філософії, релігії тощо.

 博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之 (вивчай глибоко, будь допит-
ливим, ретельно обмірковуй, будь розважливим, дій щиро) – “Ліцзі”, глава 
“Чжунюн”. “Чжунюн” – один із класичних канонів китайського конфуціан-
ства. Початково був частиною канону “Ліцзі”, в епоху династії Сун цей текст 
було виокремлено, разом із “Дасюе”, “Луньюй”, “Менцзи” має назву “Чотири 
книги”.

 天下难事，必作于易；天下大事， 必作于细 (у Піднебесній важкі справи 
треба починати з легких, великі справи треба починати з малих) – “Лаоцзи”, 
глава 63. “Лаоцзи” – важливий філософський твір стародавнього Китаю, в 
якому висувається ідея, що “дао керує природою”, пропонується “управління 
шляхом не діяння”.

У виступі на засіданні на честь святкування 65-річчя утворення Народної 
політичної консультативної ради Китаю 21 вересня 2014 року Сі Цзіньпін го-
ворив:

“Успіх правління у відповідності сподіванням народу, поразка правління в 
діях проти сподівань народу”. Майбутня доля політичної партії, політичної 
сили в кінцевому підсумку залежить від симпатій і антипатій народу. Весь про-
цес розвитку Комуністичної партії Китаю і Китайської Народної Республіки 
говорить нам про те, що успіхи, яких можуть досягти Комуністична партія Ки-
таю і Китайська Народна Республіка, залежать від постійного збереження 
кровних зв’язків з народом, представлення корінних інтересів найширших мас 
народу» [习近平谈治国理政 / 习近平著 — 北京：外文出版社，2014].

Вислів “Успіх правління у відповідності сподіванням народу, поразка прав-
ління в діях проти сподівань народу” (政之所兴在顺民心, 政之所废在逆民心) 
вперше згадується в трактаті “Ґуань-цзи”. “Ґуань-цзи” – загальна назва низки 
давньокитайських філософських праць різних авторів, що жили в IV–III сто-
літтях до н. е. Цей твір увібрав у себе ідеї представників різних шкіл і на-
прямків, тому посідає особливе місце в історії суспільної думки Китаю. Цього 
принципу дотримувались не лише в конфуціанстві, але й в легізмі, вченні 
Моцзи та в інших філософських школах стародавнього Китаю.

Продовжуючи виступ, Сі Цзіньпін наголошує:
“Небо бачить очима народу, Небо чує слухом народу”. Ми повинні здій-

снення, захист і розвиток корінних інтересів всього народу вважати відправ-
ною і кінцевою точкою всієї роботи, наша важлива робота і важливі рішення 
повинні бути зрозумілі і близькі простому народу” [习近平谈治国理政 / 习近
平著 — 北京：外文出版社，2014].

Вислів “Небо бачить очима народу, Небо чує слухом народу” (“天视自我民
视，天听自我民听”) походить із тексту Тайши 泰誓 (Велика присяга, друга 
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частина книги “Шаншу” “尚书”). Чжоуський правитель Уван 1048 року до н.е. 
пішов у похід проти тиранічного правителя династії Шан Ді Сіня. Перед по-
ходом Уван зібрав усіх князів і привів до присяги війська. Звідси назва тексту.

Далі цитата з епохи Чуньцю:
«“Той, хто діє, завжди успішний, той, хто йде, завжди досягає мети”. Слав-

на 65-річна історія НПКРК вже вписана в аннали історії. Для прекрасного май-
бутнього китайської нації необхідні одностайність і творення всіх синів і дочок 
Китаю. Давайте ще тісніше об’єднаємося, високо триматимемо великий пра-
пор соціалізму з китайською специфікою, згуртовано і сміливо підемо вперед, 
здійснюючи відкриття та інновації, безперервно вписуючи нові глави до справ 
НПКРК!» [习近平谈治国理政 / 习近平著 — 北京：外文出版社，2014].

“Той, хто діє, завжди успішний, той, хто йде, завжди досягає мети” (“为者
常成，行者常至。”) – цей вислів означає, що люди, які наполегливо працю-
ють, часто можуть досягти успіху, а ті, хто невтомні, часто можуть досягти 
поставлених цілей, походить із тексту “晏子春秋·内篇杂下”.

“Яньцзи чуньцю” (“晏子春秋”) – твір історичної класики, в якому запи-
сані слова та вчинки політика царства Ці Янь Їна (晏婴) періоду Чуньцю 
(770 р. до н. е. – 476 р. до н. е.). Книга укладена з історичних матеріалів та на-
родних переказів. Янь Їн радив монарху бути старанним в управлінні краї-
ною, казав, що не слід прагнути до насолод, а треба дбати про народ, на службі 
використовувати мудрих і здібних, прислухуватись до порад, ставати прикла-
дом для наступних поколінь. У минулому філологи вважали текст “Яньцзи 
чуньцю” підробкою, тривалий час не звертаючи на нього уваги. 1972 року 
розкопки ханьської гробниці в районі Їньцюешань виявили документи, що за-
свідчили справжність тексту “Яньцзи чуньцю”.

У наступній частині промови знову бачимо використання історичного при-
кладу:

«По-перше, слід дотримуватися переваг і особливостей системи соціалізму 
з китайською специфікою. “Взуття не повинно бути однаковим, головне, щоб 
підходило ногам; управління не повинно бути однаковим, головне, щоб при-
носило користь людям”. Життєва сила системи соціалізму з китайською 
специфікою полягає в тому, що ця система виросла на ґрунті китайського сус-
пільства, НПКРК відповідає національним умовам Китаю, має інституціо-
нальний порядок, що відрізняється яскравою китайською специфікою» [习近
平谈治国理政 / 习近平著 — 北京：外文出版社，2014].

Висловлювання “Взуття не повинно бути однаковим, головне, щоб підхо-
дило ногам; управління не повинно бути однаковим, головне, щоб приносило 
користь людям” (“履不必同，期于适足；治不必同，期于利民。”) походить 
із книги Вей Юаня “Мо ґу” (“默觚”) у якій містяться філософські ідеї автора. 
Книга складається з двох частин: “Навчання” та “Управління”. Вей Юань 魏
源 (23 квітня 1794 – 26 березня 1857) – мислитель просвітництва, політик та 
літератор періоду династії Цін. Представник першої групи інтелектуалів су-
часного Китаю, які придивлялися до світу за межами Китаю. Вей Юань ви-
ступав за вивчення передової західної науки і техніки. Це важливий символ 
переходу китайської думки від традиції до сучасності. 

У промові “Підняти на новий рівень будівництво екологічної цивілізації в 
нашій країні” на Всекитайському з’їзді із захисту навколишнього середовища 
18 травня 2018 року Сі Цзіньпін наводить приклади екологічної культури 
китайської нації з давніх часів:
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«Будівництво екологічної цивілізації є основним державним планом, що 
впливає на сталий розвиток китайської нації. Китайська нація завжди поважа-
ла природу, любила природу. Китайська цивілізація, яка існує понад 5000 ро-
ків, сформувала багату екологічну культуру. У “Книзі змін” говориться: “Ви-
вчаючи рух світил, розуміють зміни часу, приділяючи увагу моральності, 
змінюють Піднебесну”, “розуміння законів неба і землі допомагає діяти від-
повідно до законів неба і землі”. У “Лаоцзи” говориться: “Людина підпоряд-
ковується землі, земля підпорядковується небу, небо підпорядковується Дао, 
Дао підпорядковується природі”. У “Менцзи” говориться: “Якщо не порушу-
вати термінів польових робіт, то зерна буде в достатку; якщо в садки і ставки 
не запускати густі сітки, то риби і черепах буде стільки, що не з’їсти; якщо 
вчасно прийти в ліс із сокирою, то деревини буде з надлишком”. У “Сюньцзи” 
говориться: “Коли зацвітають дерева і трави, то не входять в ліс із сокирою, 
щоб не погубити їх зародження і зростання”. У “Цімін яошу” є такий опис: 
“Якщо вчасно визначити силу ґрунту, то витратиш менше сил і отримаєш 
більше”. Ці концепції наголошують на необхідності єдності людини, неба і 
землі, зв’язку природного середовища з людською цивілізацією, необхідності 
діяти відповідно до законів природи, брати вчасно, використовувати в міру, 
висловивши важливість розуміння нашими предками налагодження відносин 
між людиною і природою.

У той же час у стародавньому Китаї дуже рано поняття природного сере-
довища було введено в систему державного управління, були спеціально ство-
рені установи, що відали лісами і водами, розроблена політика і закони, це 
була система піклувальників гір і озер. У “Чжоу лі” записано, що були розро-
блені “укази про гірських інспекторів, які опікувались гірськими лісами, для 
суворого дотримання законів”, “укази про перевірки лісничими лісів на схи-
лах гір, про їх захист”. У період династій Цінь і Хань система піклувальників 
гір і озер складалася з чиновників лісів, чиновників озер, чиновників водойм, 
чиновників пасовищ, чиновників полів. Система піклувальників гір і озер 
проіснувала до династії Цін. У нашій країні в багатьох династіях були закони, 
які захищали природу і жорстоко карали порушників законів, наприклад, чжо-
уський Веньван видав “Указ про військові походи”, що визначав: “Не можна 
руйнувати житло, не можна засипати колодязі, не можна рубати дерева, не 
можна забирати худобу. Той, хто порушив указ, карається смертю без помилу-
вання”» [推动我国生态文明建设迈上新台阶——习近平在全国生态环境保护
大会上的讲话, 2018年5月18日].

Наведені тексти промов Сі Цзіньпіна свідчать про те, що на найвищому 
рівні в Китаї підкреслюється важливість наслідування традиційних мораль-
них цінностей, традицій гуманного правління у дусі конфуціанства та при-
кладів дбайливого ставлення до навколишнього середовища. 

Розглядаючи ці питання, слід зазначити, що у другій половині 2013 року 
пекінський фонд “修远” “Сююань” створив дослідницьку групу з традиційної 
культури, намагаючись відповісти на такі питання: що є стрижнем позачасо-
вих цінностей традиційної китайської культури; методологія традиційної куль-
тури в сучасну епоху; на яких аспектах традиційної культури слід зосередити 
увагу перед лицем викликів сучасності. Журнал “Веньхуа цзунхен” “文化纵
横” (“Питання культури”) 2014 року опублікував перші результати досліджен-
ня, що відображені в доповіді “Як нам сьогодні ставитися до традиційної куль-
тури” [我们今天应该如何面对传统文化。 “文化纵横” 2014年第一期].
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У доповіді зазначається, що на початку ХХ століття процес радикального 
анти-традиціоналізму породив спосіб мислення, який можна назвати “рево-
люційною діалектикою”: виходячи з необхідності термінового порятунку 
країни, рух за нову культуру повністю заперечував культуру традиційну, оста-
точно став на шлях “навчання у Заходу”. Революційна діалектика означала, 
що, коли панівна група не бере на себе відповідальності, не представляє ін-
тереси переважної більшості людей, то втрачає легітимність, і революція стає 
необхідною. 

Китайські дослідники вважають, що з утворенням Нового Китаю, рево-
люційна діалектика певною мірою вже завершила свою історичну місію. Осо-
бливо сьогодні, коли Китай прагне до створення “гармонійного суспільства”, 
підкреслюється необхідність зосередитися на новому загальному розумінні 
реформ, приділяти більше уваги “узгодженості і рівновазі”. Автори доповіді 
нагадують, що ще Мао Цзедун у статті “Про десять основних відносин” вже 
використав цей підхід. У статті він не тільки пояснив поділ, але підкреслив 
єдність протилежностей, не підкреслював придушення одного одним. У наро-
ді між центральною і місцевою владою, між містом і селом, між регіонами є 
суперечності, але слід уникати розвитку суперечностей у протистояння, необ-
хідно “у співпраці отримувати взаємний виграш”. 

Стрижнем такого діалектичного методу, де приділяється увага рівновазі, є 
акцент на єдності протилежностей – знати про наявність протилежностей, але 
робити наголос на єдності. У доповіді підкреслюється, що такий спосіб мис-
лення має внутрішню узгодженість з ідеєю серединного шляху в конфуціан-
стві. Серединний шлях є головним принципом і методом розв’язання супереч-
ностей в конфуціанській традиції – використовуючи сучасні поняття його та-
кож можна назвати “консервативною діалектикою”. Конфуціанська традиція 
підкреслює необхідність збереження відносин між правителем і підданим, 
батьком і сином, чоловіком і дружиною, старшим і молодшим братом, цен-
тральною та місцевою владою, між Китаєм та іншими країнами. Основною 
ідеєю є принцип золотої середини, суть якого в прагненні до рівноправності 
відмінностей.

Обговорюючи конфуціанську традицію, автори доповіді вважають, що слід 
не просто згадати про конфуціанську етику, але й сприйняти ефективну час-
тину західної етики, яка заснована на правах особистості, створити етику ба-
лансу прав і обов’язків.

Китай на цей час стикається з двома основними викликами. По-перше, тен-
денція величезних змін у світі: одночасно відбуваються глобалізація, комерці-
алізація, індустріалізація, урбанізація, інформатизація. У таких умовах змін, 
підтримання соціальної стабільності, узгодження різних інтересів стають все 
складнішими. Другим викликом є посилення міжнародної конкуренції: між 
економіками, що народжуються, і розвиненими економіками існують потужні 
технічні та інституційні бар’єри. Світова система торгівлі та світова економіч-
на система, що контролюються еконо мічними структурами розвинених країн, 
безперервно використовують економічні плоди інших країн. Щоб вирватися з 
цієї незбалансованої економічної структури, необхідний потенціал могутніх 
держав, заклик єдиного органу ухвалення рішень.

У західній історії існує багатий досвід місцевого самоврядування, але 
відсутній досвід управління перетвореннями великої країни. Якщо говорити 
про Китай, то йому необхідно одночасно відповідати на два виклики: управ-
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ління перетвореннями та управління у великій країні. Управління перетворен-
нями у великій країні стоїть перед проблемою: і зберігати стабільність, і 
розвиватися. В управлінні перетвореннями можна запозичувати досвід з 
історії трансформації різних країн, але досвід управління великою країною 
можна знайти в історії Китаю.

Історія єдиної держави в Китаї налічує більш ніж два тисячоліття. Як за-
значав відомий китайський історик Цянь Му, в історії Китаю розвивалася ці-
лісна система державного управління “вченими-політиками”, яка на відміну 
від Заходу, забезпечувала тривалу стабільність політичного порядку, зберігала 
наступність цивілізації. Найбільшою перевагою системи “вчених-політиків” є 
забезпечення теоретичної, політичної та організаційної єдності панівної гру-
пи. Панівна група на основі конфуціанського принципу “народ – основа вла-
ди” робила наголос на “самовдосконаленні, наведенні порядку в родині, 
управлінні державою, умиротворенні Піднебесної”. Тут дуже важливим є ас-
пект політичного “почуття відповідальності”, що значно відрізняється від 
характерної особливості політичного “представництва” західних класових по-
літичних партій. З точки зору сучасної політики, нинішня політична система 
Китаю є однопартійною, але з точки зору традиції, однопартійна влада Китаю 
продовжує історичну інерцію “вчених-політиків”. 

Традиція “вчених-політиків” не тільки містить політичні ідеї, а й розроби-
ла методи управління, наприклад, систему управління провінціями і повіта-
ми, систему державних іспитів тощо. Про ці ідеї і досвід управління єдиною 
великою країною сьогодні неможливо судити і відкидати їх на підставі захід-
них політичних концепцій “східного деспотизму”, “феодалізму” та ін. І як 
саме оцінити традиційний китайський досвід управління, як виявити його 
внутрішню цінність, є історичним завданням, за яке повинні нести відпові-
дальність нинішні китайські інтелектуали. 

Як світська цивілізація, китайська цивілізація не має потужної релігійної 
традиції, доцентрова сила цієї цивілізації ґрунтується на усвідомленні історії. 
Історія для китайського народу рівнозначна релігійним цінностям і переко-
нанням, є унікальним способом розуміння світу. До теперішнього часу цей 
основний спосіб мислення не змінився. 

На думку укладачів доповіді, між китайською традиційною ідеологією і 
соціалізмом вже існує тісний зв’язок. У стародавньому Китаї, в економічній 
сфері завжди підкреслювалося, що “у кого є постійний дохід, той має ста-
лість”. Конфуціанська традиція завжди будувала соціальну стабільність на 
основі рівномірного, сталого розподілу земельних ресурсів, для спільного 
життя більшості людей, а не капіталістичними методами залякування. Це 
узгоджується із соціалістичною ідеологією сучасного Китаю. У сфері сус-
пільного життя конфуціанська традиційна ідеологія часто підкреслює узго-
дженість, підкреслює взаємопо’язаність, підкреслює, що суспільство являє 
собою органічне ціле. Кожна людина відповідає за інших людей, що в широ-
кому сенсі слова відповідає соціалізму. У цьому сенсі соціалізм і конфуціан-
ство взаємно пояснюють один одного, доходять висновку укладачі доповіді 
“Як нам сьогодні ставитися до традиційної культури”. Такий погляд підтверж-
дується історичними алюзіями у текстах промов Сі Цзіньпіна.

Таким чином, розвиток сучасного Китаю спирається на поєднання ідей 
ХІХ–ХХ сторіч та історичного досвіду китайської цивілізації в управлінні 
державою з часів формування конфуціанства. У цьому і полягає китайська 
специфіка.
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ІсторичнІ алюзІї у текстах промов сІ ЦзІньпІна
В. Б. Урусов 

У статті розглянуті приклади історичних алюзій у текстах промов Сі Цзіньпіна. 
Дано пояснення джерел висловлювань із китайської класики. Вказано на значення іс-
торичної спадщини конфуціанства та традицій державного управління давнини для 
розвитку китайського суспільства з точки зору сучасних китайських дослідників.

ключові слова: історичні алюзії, основні цінності соціалізму, соціалізм із китай-
ською специфікою, традиційна культура, конфуціанство

исторические аллюзии в текстах речей си Цзиньпина
В. Б. Урусов 

В статье рассмотрены примеры исторических аллюзий в текстах речей Си Цзинь-
пина. Дано объяснение источников высказываний из китайской классики. Указано на 
значение исторического наследия конфуцианства и традиций государственного 
управления древности для развития китайского общества с точки зрения современ-
ных китайских исследователей.

ключевые слова: исторические аллюзии, основные ценности социализма, социа-
лизм с китайской спецификой, традиционная культура, конфуцианство
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This article deals with the continuous changes in the state-led institutionalization in 
China and their effects on structuring China’s religious field; a normative discourse on reli-
gion and religious practices under secular labels. The primary focus of the study, the struc-
tural view point has been combined with the functional view point in defining religion as 
the system of belief, ritual practices and the organizational relationship designed to deal 
with ultimate matters of human life and the vindication of dogmas against contradictory 
evidences from realistic experience.

Key words: the discursive network, character, basic framework, system of religious 
management, non-religious orthodoxies and heterodoxies

Introduction
Over the last three decades China has experienced the transition of multiple 

forms of religiosity, which encompassed the vast range of practices including family 
rites of passages, temple festivals, transitional communities1 and spiritual network 
etc. The policies of the CCP have been directed at meeting the two central chal-
lenges facing China in the 20th century; economic development and modernization 
for the benefit of world’s largest population and making China and its identity as a 
world leader. Mostly the literature on religious policy of states during these years is 
generally based on the relation of paradigm shift. In which the crux of the objective 
has been injected on checking the restraint and control of the religion of the state. 
At the same time China is also identifying the limit towards the Freedom of reli-
gion in China. Just at the last half of the Great Cultural revolution in 1976, if the 
overall trend has been one of a gradual loosening of restrictions on religious life, 
the state has continued to assert its ultimate authority over the religious sphere2. It’s 
neitheran easy job to describe the religious policy of China in a nut shell, nor a 
simple process like ABC, which need to keep few steps back in the basic structure 

1 Interviews and conversation used for this article are the documents of 2005, 2009 with of-
ficials of the United front and Religions affairs Bureaus at the national level as well as of 
Shanghai, Shaanxi.

2 Leung B., 1995, Religious freedom and the Constitution in the People’s Republic of China: 
Interpretation and Implementation, Vol. 3, No. 1.
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and religion for clear cut analysis. For microscopic analysis of the religious dy-
namics we must avoid unnecessary criticism on paradigm of state-religion rela-
tionship, Western experience assumes the prior mutual autonomy of religious 
institution and state, and also talks about clash between these state and religion. 
One thing to be noted here, that the political influence of religious institution does 
not interfere in the religious institutions and communities3. When we talk about the 
religious paradigm, we should go into its origin; etymologically this is nothing 
other than the historical trajectory of Europe, where Nation-State broke out of the 
shadow of Church. But in China this historical trajectory has its different connota-
tion; when the proscription of Buddhist Sangha took place, till the 19th century 
there were no local, trans-local institutions to maintain and secure its freedom from 
the cob wave of Imperialism, where the social system religiously keeps on steeping 
without making an actual control on religious and secular. This article does not 
merely seek to highlight the institutionalization of religion, in the Post Mao regime 
and how its going to effect on the basic frame work of the religious field of China 
and also keeps informing us about the latest type of indigenous and global forms of 
religiosity, which have popped up in China mainland during the 80s. Here the dis-
cussion centers round on the “function” of a religion in state and how it creates 
“Red market” of religion in China, here this particular term “Red market” is used 
in rhetoric sense of practices of the sanctioned religious groups. The process of in-
stitutionalization of religion has been formulated by Ji Zhe: An institution could be 
conceived of as the general manner of the reproduction of rules and resources. If an 
organization is reconfigured by the encompassing external institutional arrange-
ment, so that its structure and its rules about the reproduction and distribution of 
resources tend to be identical with its institutional environment, then it can be seen 
as an ‘institutionalized’ organization4. Institutionalization of religion during the 
Post Mao era has not been following the truly top down approach, which was 
strictly followed in, therefore under the centripetal pressure of leadership and com-
plex bureaucratic system has brought away a hybrid system of regional bureaucra-
cy and institution. Henceforth, this typical hybrid genre has reinforced to exist as 
dispersed hidden network, which aims to bring changes in their constitution under 
different categories.

the discursive network
The Great Cultural Revolution has its own significance and become successful 

in making the strong demarcation between religion and its associations. It’s a fact 
that, the Cultural Revolution truly ended up in the 70-s when China was about to 
gear up its new policy of “Reform and opening up”, therefore the attention directly 
poured into the strategy of country making, the religious institutions and associa-
tions which were still into play called on to systematize China’s resurgent religiosi-
ty, and that needed to be strengthened and further institutionalized. The shift from 
ideological dogmatism directly plunged into the political cooperation of religious 
activists; gradually each and every aspect of social-religious developments hit at 

3 Yoshiko Ashiwa and David L. Wank, 2009, Making Religion, Making the state in China: 
an Introductory Essay, The politics of Religion in Modern China, (pp. 1–21), California, C.A 
Stanford University Press.

4 Mayfair Yang, Ji Zhe, (Ed), 2008, Secularization as Religious Restructuring: Statist Indus-
trialization of Chinese Buddhism and its Paradox, pp. 239–240, Berkeley, California, C. A. Uni--
versity of California Press.
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the same point, where China poured its 100 %, “Reform and opening up”. ‘Dan-
wei’ can be termed as the bi product of the policy of “Reform and opening up”; 
where hybridization of the secular socialist work unit has been called as ‘Danwei’. 
There each and every workers were nationalized and assigned not only for provi-
ding better life, they are also eligible and secured their residence, welfare facilities 
and etc. At the same time this particular system has its limitations also.

In the late 90-s, when the system on danwei was mostly dismantled, system of 
religious associations was not entirely eliminated, just freed them from other 
boundations, to live free or die was their own choice. Today’s religious culture is 
nothing other than the ‘modified danwei’ in socialist market economy. Though this 
sounds very common, but in reality this scenario is too painful to the religious 
practitioners seeking for the pure spirituality. Etymologically institutional struc-
tures are harmonious, but conflicts are indeed.

In order to understand in better way the process of institutionalization, we must 
put efforts to get the idea about its boundaries and network, which may cater us 
from the grass root level. Each religion has its own constitution which clearly 
manifests its functionality, rights and last but not the least limitations and position 
toward followers, simultaneously this particular approach also helps to formulate 
the internal structure of the religious groups within themselves. In this context we 
will also go through how religious ideology circulates and also is incorporated in 
the different nation building institutions in People’s Republic of China.

‘Religion’ (Zongjiao), ‘Xiejiao’ (evil cult), ‘Mixin’ (superstition), ‘MinjianXin-
yang’ (popular faith), ‘Wen hua’ (culture), ‘Wenwu’ (cultural relic) – these all are 
just a concept which hits religion directly; henceforth, these classifications are the 
part of distinctive discursive network, involving a different type of dynamic rela-
tionship with the state along with its definitions of orthodoxy and produce a differ-
ent kind of logic for the religious affiliation and action. Members of the discursive 
network that come from the different walks of life are expected to speak within the 
framework of Party policy. Thus party policy keeps on trying to build up a com-
mon discursive framework, which is inculcated and re-interpreted by actors with 
variety of interests and fidelities. The basic commitments of the religious affairs 
officials are to the government within the official framework as to strengthen the 
exact form and essence of ‘Religion’. Different school of thoughts evolves through 
speech of party leaders; support the overreaching ground level work for the discur-
sive network on religion. This analysis can be taken into an account of other voices 
from the same network and can act on the general theory of evolution of the inter-
national and domestic political context.

character
The place of religion in Chinese society has become a subject of controversy 

and turn out to be opposing elements in the circumstance. Viewing Chinese reli-
gious life on the grass root level, gives an image of a normal man’s mental status of 
the universe; truth be told, the entire example of life was intensely hued by the 
shadowy world of divine, spirits and specters. Chinese history very clearly dis-
cusses, there was no certain organized religious control in the early stage however 
Confucian morals ruled the domination of social values, qualities, to a great extent 
supplanting the ethical function of religion as found in Christianity.

Gradually, with the ideological evolution, scholars of modern China have deve-
loped the theme of the ‘Religion’ in Chinese society to a much greater extent. 
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In the last 20 years in China religion and religious tradition have revived their 
activities and taken interdisciplinary action towards the revival of social freedom 
that has accompanied the economic development and diversified development of 
that period. The government focus on maintaining political control and legal re-
strictions remains, but whenever local situations permit, religious activities come 
on bubbling to the surface. The relation between religion and state power in China 
has been long contested. Dynastic relations with religious organizations and their 
own doctrine always attempt to capture the legitimacy through sponsorship of ri-
tual; while folk religion continued to thrive in local society despite ongoing at-
tempts at official control5.

basic framework
The notion of acceptance on religion is in close agreement with the Chinese no-

tion of religion. In traditional Chinese language several agreements have been ac-
cepted and acclimated in religion; the word ‘jiao’ (guiding doctrine) is the closest 
agnate to the western appellation “religion”. Thus the ‘Fojiao’ or the adoration of 
Buddha and there is ‘BaiJiao’ (the adoration of the white Sun). Another term in 
Chinese with the connotation of religion is Dao, which talks about the way, the 
abundant cosmological principle that governs the operation of the Universe inclu-
ding the human world; used in connection with religion belief and organizations in 
accumulation which directly indicates towards religious sect. During Mao regime 
China’s socialist transformation programme challenged the social bases for tradi-
tional Chinese folk religion, while policies of political monopoly attached those 
limited examples of organized religion that could be identified and targeted6*. Post 
Mao regime has adopted more tolerant approach on religion as a component of new 
vistas towards strong faith / belief on religion. While the early 80-s flagged an im-
portant phase of liberalization in comparison to previous period, fundamentally the 
party remained concerned on execution of social control, under the rubric of the 
dictatorship of the proletariat and the central role of the party leadership in the pro-
cess of socialist modernization7. It’s just few years Mao died, memories of deep 
scars are still visible in people’s mind; religious institution started taking shape, 
when the policy of religious freedom was resumed at the 11th party Congress, and 
the state provided the mandate of “strengthening management” of religion and of 
actively guiding the adaptation of religion to socialism while emphasizing that 
“feudal superstition” remained forbidden8. As the appointment of religious leaders 
have been held for the political purpose in 1950s and given the tasks of supervi-
sing the re-establishment and operations of the official religious associations, the 
registration and the management of clergy manage the place with a proper registra-
tion of place of religious worship.

5 Arthur P., Wolf (Ed.) 1978, School-temple and city God, Studies in Chinese Society, A 
contemporary Sociology of worlds Religions, pp. 103–130, New York, NY New York Univer-
sity Press.

6 Rennselaer W. Lee, 1964, General aspect of Chinese Communist Religion, China Quarterly, 
No. 19, pp. 161–173.

7 Preamble to the 1982 Constitution of the PRC, 1986, Beijing, China, Beijing Law Pub-
lishers. 

8 Fully Implement the Policy of Religious freedom, in Maclnnis D., 2009, Religion in China 
Today, Issue 4, pp. 26–32.
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system of religious management, non religious orthodoxies and heterodoxies
In the 80-s officially the religious associations came into full play like, the Chi-

na Muslim association, the Protestant-Catholic Association and therefore the China 
Buddhist Association and these associations were expected to consider their own 
system side and to continue their handlings with political relations with the govern-
ment and CCP. A foremost concern of the religious associations is to concentrate 
on their issues associated with ordination, registration and management. Apart from 
that dealing with religious leaders as individuals, associations as corporate entities 
goes to the religious association. In practice, at lower levels of government, it is of-
ten the same official who is in charge of the United front, it is just another branch 
of CCP and this branch deals with ‘new religion’ established in 2005. After 1982 
local religious academies were divided into small study groups, where, six Bud-
dhist, five protestant and five Islamic schools appeared.

However this model might not be concentrated on framework, while the lower 
level religious affairs and united front officials are supposed to follow the direc-
tives and policies of the government they are delegated by the common and nearby 
government and gathering board of trustees, in which they stay responsible and not 
to the focal religious. The same situation prevails in the official religious associa-
tions, which were established at the provincial and zonal level throughout the 80s–
90s. The CBA9, CIA10 organizations like these also start running smoothly since the 
80-s, while the patriotic association continued to handle political relations with the 
government and CCP. Although the concept of “Patriotic Education” was con-
ceived earlier, but it was executed in all religious communities from 1994, the crux 
of the matter was integrating traditional forms of training and ordination with mo-
dern standardized process being furthered by the state as well as the question of 
political loyalty. The bureaucratic leaders are in sharp contrast to charismatic types 
outside of or on the margins of official institutions, were even though a fewer cha-
rismatic Buddhist and Daoist do get appointments in their associations11.

Temples remain core of the major tourist attraction and the highest level of re-
venue, leading to conflicts among religious associations and government agencies 
all claiming a share of the pie. The tourist and business potential of Buddhist sites 
has led towards a trend of local authorities and entrepreneurs to building on air gi-
gantic Buddhas in order to catch more tourists and pilgrims; as a phenomenon 
which has been asserted by religious affairs officials.

The religion framework for the institution has very narrow interpretation of 
‘Religion’, which does not include Cultural China much. Simultaneously, the re-
striction of ‘Religion’ leads to rush on the part of other actors, within and out of 
state both ways to execute the wide range of practices under non-religious banner, 
thus it tries to make legitimate practices-creating whatever Fenggang Yang has 
termed “Grey Market” of religion12. The gradual flourish of the relationship with 
the outside world has also led to arealisation, where, the dimension of religious ex-
change seeks to come out with a terminology of ‘religious diversity’ with China’s 

9 China Buddhist Association, Issue 4, pp. 40–58. 
10 China Islamic Association, Issue 4, pp. 40–48.
11 Yoshiko Ashiwa, David L. Wank, 2001, Pathways to the Pulpit: On the training of Protes-

tant clergy, Leadership Training in Patriotic and Unregistered Chinese Protestant Churches, 
pp. 96–125, Vol. 40, London, UK, Stanford University Press.

12 Fenggang Yang, 2005, The Red, Black, and Grey Markets of Religion in China, No 6, 
pp. 110–114.
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international partnership. In 2005, a new series of policy regarding religion 
(Zongjiao shiwu tiaoli) has been implemented, which was basically the consolidat-
ed regulation of previous policies13.

conclusion
The official discourses on China and its religion is now clearly pronounced as 

positive about religion and gradually become friendly within the religious commu-
nity in China and all around the world. To be very practical, this is a true represen-
tation of gargantuan openness of ‘Religion’ towards general and also to a massive 
plurality of terms of religious expression of People’s Republic of China. In one 
point this opening remains demure and its outcome remains to be observed; such 
an “opening” should not be fathomed out as leading to an inexorable Western 
(American) style of deregulation of the religious arena. Since 1979, religious poli-
cy of China has uninterruptedly looking for ‘institutionalized religion’ under CCP 
guideline, although in today’s leadership does not allow religion-state to step out 
from its own domain, but it promotes ‘Religion’ as an official – religious institu-
tions. These all neither advocate for their freedom, nor act of freedom rather it ad-
vocates for their better management for the process of effective institutionalization 
of social and cultural life of the people in mainland.
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ФОРМУВАННЯ РЕЛІГІЇ В КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ:
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ
Сувро Паруі

Стаття висвітлює постійні зміни у процесі інституціоналізації, здійснюваному 
державою в Китаї, та їхній вплив на формування релігійного поля Китаю; норматив-
ний дискурс про релігію та релігійні практики під світськими вивісками. Головний 
фокус дослідження, структурна точка зору була поєднана з функціональною точкою 
зору у визначенні релігії як системи віри, ритуальних практик і організаційних взає-
мин, створених для взаємодії з основними питаннями людського життя і відстоюван-
ня догматів в умовах суперечливих доказів реалістичного досвіду. 

Ключові слова: дискурсивна мережа, характер, базова структура, система релі-
гійного управління, нерелігійна ортодоксальність і неортодоксальність

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЛИГИИ В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ:
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ
Сувро Паруи

В данной статье рассматриваются постоянные изменения в процессе институцио-
нализации под руководством государства в Китае и их влияние на формирование ре-
лигиозного поля Китая; нормативный дискурс о религии и религиозных практиках 
под светскими вывесками. Главный фокус исследования, структурная точка зрения 
была соединена с функциональной точкой зрения в определении религии как систе-
мы веры, ритуальных практик и организационных отношений, созданных для взаи-
модействия с основными вопросами человеческой жизни и отстаивания догматов в 
условиях доказательств реалистического опыта.

Ключевые слова: дискурсивная сеть, характер, базовая структура, система рели-
гиозного управления, нерелигиозная ортодоксальность и неортодоксальность
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The goal of the paper is to study current US-China trade war and to analyze background 
of the dispute, impact of protectionist policies of the countries both on American and Chi-
nese economies and on the whole world economy.

In the paper main reasons of the trade war were considered. These are the following: 
massive manufacture transfer from US to China, fast economic growth of export-oriented 
part of Chinese economy, that resulted in huge US trade deficit with China. US President, 
who has imposed a tariff raw to counter competition from China’s economy, has made the 
first step in this trade dispute. Chinese authorities reacted with a set of tit-for-tat tariffs 
against USA. Eventually this tariff dispute resulted in destructive trade war between the 
world’s two largest economies.

The research shows that US-China economic dispute will make mostly negative impact 
overall global economy. Economic growth is expected to slow down in Eurozone countries, 
Asian and Pacific region, especially China and Japan. Chinese economy have already de-
monstrated decline in GDP growth index. The trade war, followed by devaluation of Chinese 
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Yuan and decreasing economic indexes, is worsening economic prognosis for the country. 
USA economy either is not expected to gain big bonuses from the trade war. Despite capi-
tals running out of China to US American economic growth is slowing down. Economy of 
Eurozone countries is also expected to suffer from the trade dispute considering the signifi-
cant contribution of international sector to European economic growth. Current trade dis-
pute could open up new possibilities for Russia that could increase export of natural gas to 
China. Consequences of US-China trade war would be mostly negative for Ukraine.

Key words: USA, China, trade war, tariff, trade deficit

ТОРГІВЕЛЬНА ВІЙНА США І КИТАЮ:
ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
В. В. Дергачова, В. Я. Голюк, О. М. Згуровський

Сучасний етап розвитку світового господарства характеризується перероз-
поділом сфер впливу на глобальній економічній арені. Швидкий випереджаль-
ний розвиток низки держав визначає необхідність переосмислення та ґрун-
товного аналізу їхньої ролі на світових ринках. Серед економік нового тися-
чоліття з найшвидшим зростанням слід виокремити китайську економіку, 
внесок якої у зростання світового господарства, за оцінками Світового Банку, 
досяг 33,2 % у 2016 році [Го 2017]. Китай нині вважається головним драйве-
ром світового економічного зростання. Розвиток експортного сектору китай-
ської економіки за рахунок захоплення нею ринків, що традиційно належали 
розвинутим країнам (у тому числі США), сформували підґрунтя для амери-
кансько-китайської торговельної війни. Ескалація цього конфлікту вже чинить 
і чинитиме у майбутньому деструктивний вплив на усіх суб’єктів світового 
господарства (в тому числі й Україну), у той час як великої кількості бенефі-
ціарів економічної війни не очікується.

Роль Китаю у світовій економіці та його торговельний конфлікт із США є 
предметом низки досліджень таких науковців, як Б. Айхенгрін, П. Вернівський, 
Д. Єфремов, А. Коваленко, Ю. Макогон, О. Мелих, В. Пчелінцев, Дж. Сакс, 
В. Свірський, Дж. Рікардс, Дж. Харді. Однак, незважаючи на високий рівень 
аналізу цієї проблематики, окремі аспекти впливу торговельної війни США 
і Китаю на світову економіку залишаються невисвітленими, що визначає ак-
туальність теми дослідження.

Мета дослідження, результати якого представлені у цій статті, полягала у 
визначенні наслідків впливу торговельної війни США і Китаю на розвиток як 
світової економіки, так і сторін конфлікту зокрема.

Рубіж тисячоліть для світового господарства ознаменувався швидким роз-
витком китайської економіки загалом та її експортного сектору зокрема. Так, 
з 1979 по 2010 рік відсоткова частка ВВП Китаю у світовій економіці збіль-
шилася з 1,2 % до 9,3 %, середньорічне збільшення становило 0,3 % [Го 2017]. 
Хоча нині спостерігається зниження темпів зростання китайської економіки, 
вона все ще залишається серед лідерів за показниками приросту ВВП [Real… 
2019]. Драйвером економічного зростання Китаю був і залишається його екс-
портний сектор. Станом на 2016 рік на Китай припадало більше ніж 12 % сві-
тового експорту (найвищий показник у світі) [4 графика… 2016]. Китайська 
продукція зайняла значну частку традиційно американських ринків (як зов-
нішніх, так і внутрішніх). Спочатку конкурентний тиск, що чинився імпор-
том на внутрішньому американському ринку, особливо сильно проявлявся 
щодо скорочення робочих місць у трудомістких галузях з відносно низькою 
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зарплатою, зокрема у швейній, текстильній, меблевій, шкіряній та ін. галузях 
легкої промисловості. Капіталоємкі галузі, оснащені більш кваліфікованою 
робочою силою (виробництво транспортного обладнання, хімічна, нафтова і 
вугільна промисловість), донедавна відчували досить низький рівень конку-
ренції з боку імпорту з країн, які розвивалися [Пчелинцев 2010, 22], однак 
останнім часом конкуренція з боку економік, що зростають, почала поши-
рюватися і на ці сфери. Виробники комп’ютерів і електронного обладнання 
відчувають особливо сильну конкуренцію з боку імпорту, особливо з країн 
Південно-Східної Азії. Протягом багатьох років окремі компоненти комп’юте-
рів, які виготовляються у США, відвантажуються до Китаю, де відбувається 
комплектація кінцевої продукції на підприємствах із низькою зарплатою 
[Пчелинцев 2010, 22].

Внаслідок падіння обсягів виробництва у США розпочалося зростання 
безробіття, відбулися зміни у структурі американської економіки та виникла 
низка інших проблем. Американські політики очікували, що вступ КНР до 
СОТ хоча б частково вирішить проблему торгового дефіциту США з Китаєм, 
однак ці очікування не справдилися. Вважається, що США і нині залишаються 
основним об’єктом експортної експансії Китаю (див. рис. 1), хоча структура 
китайського експорту змінюється. Зменшується частка низькотехнологічної 
та трудомісткої продукції, і зростає частка електроніки, продукції машинобу-
дування, медичного обладнання, хімії тощо. Такі тенденції підштовхнули 
США до змін зовнішньоторговельної політики, що супроводжувалася відпо-
відною курсовою динамікою американської валюти [Дергачова, Голюк, Згу-
ровський 2019]. Нині у межах так званої “трампономіки” починає проявлятися 
тенденція до репатріації іноземних виробничих потужностей із Китаю на те-
риторію США.

Рис. 1 Експорт та імпорт товарів США відносно Китаю
Джерело: складено авторами на основі даних [U.S. Export… 2019; U.S. 2019].

Економічний протекціонізм був одним із головних елементів передвибор-
чої кампанії Д. Трампа, який, очоливши американську державу у 2017 році, 
вдався до рішучих дій у цьому напрямі. У серпні 2017 року було замовлене до-
слідження китайської економічної політики. Білий дім стверджував [Trump… 
2018], що розслідування виявило низку “нечесних” (“unfair”) заходів політики 
Китаю, включаючи обмеження щодо іноземної власності, які спонукали ком-
панії до передачі технологій, створення Китаєм несправедливих умов для 
американських компаній, його підтримку кібератак та ін.
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Торговельна суперечка призвела до того, що у 2018 році обома країнами 
було запроваджено серію митних заходів із метою обмеження обсягів взаєм-
ної торгівлі, що спричинило суттєве погіршення умов торгівлі між США і Ки-
таєм. Перші протекціоністські заходи, спрямовані проти Китаю, були анонсо-
вані Д. Трампом у березні 2018 року [Trump… 2018]. Спроба досягнути 
компромісу протягом травневої зустрічі сторін не досягла результату і 6 лип-
ня 2018 адміністрація Президента Дональда Трампа офіційно ввела 25 % 
мито на імпорт китайських товарів на суму 34 млрд. дол. [Tan 2018]. Нові 
мита поширилися на 818 різновидів товарів, серед яких автомобілі, запчасти-
ни до літаків та комп’ютерів. Китай відповів запровадженням відповідних та-
рифів на 659 американських товарів (авто та морепродукти) [Как торговая… 
2018] на суму приблизно 50 млрд. дол. [Владимиров 2018]. Пізніше 24 верес-
ня вступили в дію 10 % тарифи США на китайські товари на суму 200 млрд. 
дол. і відповідні тарифи Китаю на американські товари на суму 60 млрд. дол. 
[Kuo 2018]. Цього ж дня США повідомили, що тариф зросте до 25 % з 1 січня 
2019 року, якщо Пекін не піде на поступки. Китайська сторона пообіцяла вве-
дення мита у розмірі 5–10 % для 5,2 тис. найменувань американських товарів 
[США 2018]. На початку грудня 2018 року стало відомо, що у рамках форуму 
G-20 сторони домовилися про відтермінування підвищення тарифів. Нині 
тривають переговори щодо врегулювання конфлікту [Will the US… 2019].

Серед основних передумов та причин, що спонукали США до настільки рі-
шучих дій у сфері зовнішньоторговельної політики, експерти називають такі:

Перенесення американськими компаніями виробництва у країни з низь-•	
ким рівнем зарплат, у т. ч. до Китаю. У результаті американський бюджет не-
доотримує суттєві обсяги податкових платежів, американці втрачають робочі 
місця у високотехнологічній сфері, торговий дефіцит між США і Китаєм 
зростає [Вернивский 2018] (рис. 1). Якщо спочатку негативний вплив китай-
ського імпорту відчули трудомісткі галузі американської промисловості з 
відносно низьким рівнем технічного оснащення, то нині дедалі більше від-
бувається згортання зайнятості американців уже у технологічно розвинутих 
галузях [Пчелинцев 2010, 23].

Втрати економіки США від незаконного запозичення технологій, у пер-•	
шу чергу китайськими виробниками.

Низький курс юаня, який знижує вартість китайських товарів.•	
Державна підтримка китайських компаній, у першу чергу за рахунок дер-•	

жавного банківського сектору.
Невиконання Китаєм зобов’язань перед СОТ.•	

Незадоволення у США викликають і інші інструменти китайської економіч-
ної політики: субсидії, експортні обмеження на сировину, обмеження ПІІ, які 
вимагають передачі технологій і спільного виробництва з Китаєм, преференції 
китайським виробникам при державному замовленні та ін. [Вернивский 2018].

Загалом очікується, що наслідки американсько-китайської торговельної 
війни для світу будуть переважно негативними. За розрахунками Бундесбан-
ку, зростання світового ВВП без урахування Китаю сповільниться на 1 % за 
два роки замість 0,7 %, як було розраховано згідно зі стандартною моделлю 
(без урахування торговельного конфлікту) [Торговые… 2018].

Перші негативні наслідки торговельної війни для Китаю уже проявилися. 
Темпи зростання ВВП Китаю знизилися з 6,8 % у першому кварталі 2018 року 
до 6,4 % у четвертому кварталі цього ж року, що стало його найгіршим показ-
ником за останні 28 років [Рост… 2019]. Однак слід зазначити, що зниження 



58

темпів зростання у 2018 році перебуває у площині вже досить тривалої тен-
денції зниження темпів економічного розвитку КНР (рис. 2). Згідно з прогно-
зами Світового Банку, приріст ВВП Китаю у 2019 та 2020 роках знизиться до 
6.2 %, а у 2021 очікується подальше зниження до 6,0 % [Всемирный… 2019]. 
Торговельна війна є лише додатковим фактором зниження темпів економічно-
го зростання китайської економіки. Основною ж причиною є зміна економіч-
ної моделі Китаю. Якщо раніше рушійною силою економічного розвитку була 
промисловість, то останніми роками керівництво Китаю орієнтується на роз-
виток сфери послуг та внутрішнього споживання [Фаляхов 2016], що у комп-
лексі з низьким рівнем попиту та слабкою інвестиційною активністю і формує 
низхідний тренд показника приросту китайського ВВП.

Одним із наслідків торговельної війни стала девальвація юаня, яка нега-
тивно вплинула на очікування всіх економічних суб’єктів щодо перспектив 
китайської економіки – сформувалась тенденція відпливу капіталу за межі 
китайської економіки, знизився індекс Shaghai Composite [Коваленко 2018], 
погіршилися умови обслуговування Китаєм своїх боргових зобов’язань.

Рис. 2 Приріст валового внутрішнього продукту Китаю у порівнянні з США у 
1980–2018 рр. 

Джерело: складено авторами на основі даних [Real… 2019].

Американсько-китайський торговельний конфлікт не чинитиме позитивно-
го впливу і на економіку США. Хоча останніми роками намітилася тенденція 
зростання американської економіки (рис. 2) і за 2018 рік темп приросту ВВП 
США зріс з 2,2 % до 2,9 % [Всемирный… 2019], однак зростання інфляції і 
пов’язане з цим очікуване зростання ставки федеральних фондів дає підстави 
очікувати зниження темпів розвитку американської економіки. Згідно з про-
гнозами Світового Банку, у майбутньому тенденція зниження темпів зростан-
ня американської економіки збережеться, і у 2019 році очікується зростання 
ВВП на рівні 2,5 %, а у 2020 та 2012 роках – 1,7 % і 1,6 % відповідно [Все--
мирный… 2019].

Від торговельної війни між США і Китаєм також постраждає і Європа, 
економіка якої залежить від міжнародної торгівлі. Згідно з прогнозами Сві-
тового Банку, очікування щодо зростання економіки Єврозони у 2019 році 
погіршилися – з 1,7 % до 1,6 %, а у 2020 році значення цього показника очі-
кується на рівні 1,5 % [Всемирный… 2019]. Експорт товарів і послуг забезпе-
чує 27 % ВВП Єврозони, у той час як у США цей показник становить 12 %, 
а у Китаї – 21 %, згідно з даними ЄЦБ [Голд 2018]. Ці дві країни є найбільши-
ми експортними ринками для Європи, і стан їхньої економіки чинить безпо-
середній вплив на Єврозону.
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Хоча Східна Азія і Тихоокеанський регіон, згідно з прогнозами Світового 
Банку, і демонструватимуть досить високі темпи зростання [Всемирный… 
2019], однак очікується їхнє сповільнення, зокрема у Китаї, Південній Кореї, 
Індонезії, Малайзії, Тайвані, Японії. Найбільше, на думку фахівців Бундесбан-
ку, постраждає Японія – її гальмування складе близько 1 % [Торговые… 2018].

До ймовірних бенефіціарів торговельної війни перш за все слід віднести 
Росію. Зрив угоди щодо поставки до Китаю зрідженого газу із США у жовтні 
2018 року [Газопровод… 2019] відкрив певні перспективи для Росії, адже 
ПАТ “Газпром” може розширити експорт газу до Китаю. Крім того, 20 грудня 
2019 року заплановано початок постачання до Китаю російського газу з вико-
ристанням трубопроводу “Сила Сибіру”. Відповідний російсько-китайський 
договір було укладено ще у травні 2014 року, і він передбачає постачання до 
КНР 38 млрд. куб. м. газу на рік [Омельченко 2018].

Щодо України, то прагнення розширити експорт китайських товарів в Єв-
ропу може стимулювати потік інвестицій із КНР до України. За умов розмі-
щення виробництва на території України китайці зможуть скористатися 
пільговими умовами експорту товарів до ЄС. У той же час як такі досить від-
далені перспективи перебувають у площині гіпотез, наслідки кон’юнктурних 
змін на світовому ринку можуть вплинути на українську економіку вже най-
ближчим часом. Якщо Китай зменшить постачання авто у США, то буде заку-
повувати менше руди, у тому числі в Україні [Как торговая… 2018], що 
матиме негативні наслідки для нашої держави.

Картина торговельної війни США і Китаю була б неповною без згадування і 
інших торговельних протекціоністських заходів, застосованих Д. Трампом про-
ти економік світу останнім часом. У 2018 році всі великі економіки світу були 
здивовані рішенням США щодо введення торговельних мит на сталь і алюміній 
з усіх країн. На сьогодні США обкладає додатковим 25 % митом імпорт мета-
лопродукції з усіх країн, за винятком Австралії, Аргентини, Бразилії та Півден-
ної Кореї, і 10 % митом імпорт алюмінієвих виробів з усіх країн, крім Аргенти-
ни, Австралії і Бразилії [Голд 2018]. Якщо дії США відносно китайської 
продукції були зрозумілими, то заходи стосовно ЄС, з яким ще нещодавно об-
говорювали нульові митні тарифи в рамках Трансатлантичного торговельного 
та інвестиційного партнерства, є досить непослідовними. Таким чином, на дум-
ку експертів [Голд 2018], Д. Трамп прагне отримати додаткові переваги у пере-
говорах економічного чи політичного характеру. Нині ГАТТ розглядає чимало 
скарг із боку американських торговельних партнерів, які загалом налаштовані 
на перспективу застосування контрзаходів проти американської продукції.

Швидкі темпи розвитку експортного сектору китайської економіки зумо-
вили значний профіцит у торгівлі Китаю з багатьма країнами, у тому числі й 
США. Торговельний дисбаланс став одним з основних факторів, що зумовили 
зміну вектора зовнішньоекономічної політики США на користь протекціоніз-
му. На тарифні обмеження, ініційовані американським президентом на почат-
ку 2018 року, китайська влада відповіла зворотними санкціями. Ескалація 
конфлікту призвела до розгортання масштабної торговельної війни між США 
та Китаєм, результати якої уже проявилися у сповільненні темпів розвитку 
світової економіки. Конфлікт чинить негативний вплив як на безпосередніх 
учасників конфлікту, так і на інші держави, ступінь уразливості яких зале-
жить у цьому разі перш за все від рівня відкритості їхніх економік. Зокрема, 
очікується сповільнення темпів зростання економіки Китаю, США, Японії, 
країн Єврозони та ін. Наслідки торговельної війни для України також очіку-
ються як негативні.
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ТОРГОВЕЛЬНА ВІЙНА США І КИТАЮ:
ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
В. В. Дергачова, В. Я. Голюк, О. М. Згуровський

Мета статті полягає у дослідженні поточної торговельної війни між США та Ки-
таєм, аналізі передумов конфлікту, впливу протекціоністської політики країн як на 
американську та китайську економіки, так і на все світове господарство. 

У статті розглянуто основні передумови торговельної війни, які полягають у тако-
му: масове перенесення виробничих потужностей із США до Китаю, швидке зрос-
тання експорто-орієнтованого сектору китайської економіки, що призвело до значного 
торговельного дефіциту США відносно Китаю. Перший крок у нинішній торговельній 
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суперечці було зроблено президентом США, який застосував низку митних заходів 
для протидії конкуренції з боку китайської економіки. Китайська влада відреагувала 
серією зворотних тарифів, спрямованих проти економіки США. Згодом тарифний 
конфлікт перетворився на руйнівну торговельну війну між двома найбільшими еко-
номіками світу.

Дослідження демонструє, що американсько-китайська суперечка матиме переваж-
но негативний вплив на все світове господарство. Очікується сповільнення економіч-
ного зростання у країнах Єврозони, Азійсько-Тихоокеанського регіону, особливо у 
Китаї та Японії. Китайська економіка вже продемонструвала зниження темпів еконо-
мічного зростання. Торговельна війна, за якою слідувала девальвація юаня та зни-
ження індексів ділової активності, погіршує економічні прогнози щодо цієї країни. 
Очікується, що торговельна війна не принесе значної вигоди і для економіки США. 
Незважаючи на втечу капіталів з Китаю до США, зростання американської економі-
ки сповільнюється. Враховуючи значний внесок до економічного розвитку Єврозони 
з боку її зовнішньоекономічного сектору, очікуються негативні наслідки торговель-
ного конфлікту і для економіки Європи. Нинішня торговельна суперечка відкриває 
нові можливості для Росії, яка може збільшити експорт природного газу до Китаю. 
Наслідки американсько-китайської торговельної війни для України будуть переважно 
негативними.

Ключові слова: США, Китай, торговельна війна, мито, торговельний дефіцит

ТОРГОВАЯ ВОЙНА США И КИТАЯ:
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
В. В. Дергачева, В. Я. Голюк, А. М. Згуровский

Цель статьи заключается в исследовании текущей торговой войны между США и 
Китаем, анализе предпосылок конфликта, влияния протекционистской политики 
стран как на американскую и китайскую экономики, так и на все мировое хозяйство.

В статье рассмотрены основные предпосылки торговой войны, которые заклю-
чаются в следующем: массовый перенос производственных мощностей из США в 
Китай, быстрый рост экспортно-ориентированного сектора китайской экономики, 
что привело к значительному торговому дефициту США в отношении Китая. Первый 
шаг в нынешнем торговом споре был реализирован президентом США, который при-
менил ряд таможенных мер по противодействию конкуренции со стороны китайской 
экономики. Китайские власти отреагировали серией обратных тарифов, направлен-
ных против экономики США. Впоследствии тарифный конфликт превратился в раз-
рушительную торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира.

Исследование показывает, что американо-китайский спор будет иметь преимуще-
ственно негативное влияние на все мировое хозяйство. Ожидается замедление эконо-
мического роста в странах Еврозоны, Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в 
Китае и Японии. Китайская экономика уже продемонстрировала снижение темпов 
экономического роста. Торговая война, за которой последовала девальвация юаня и 
снижение индексов деловой активности, ухудшает экономические прогнозы в отно-
шении этой страны. Ожидается, что торговая война не принесет значительной выго-
ды и для экономики США. Несмотря на бегство капиталов из Китая в США, рост 
американской экономики замедляется. Учитывая значительный вклад в экономиче-
ское развитие Еврозоны со стороны ее внешнеэкономического сектора, ожидаются 
негативные последствия торгового конфликта и для экономики Европы. Нынешний 
торговый спор открывает новые возможности для России, которая может увеличить 
экспорт природного газа в Китай. Последствия американо-китайской торговой войны 
для Украины будут преимущественно отрицательными.

Ключевые слова: США, Китай, торговая война, пошлина, торговый дефицит
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Over the past decades, the importance of South-East Asia in the system of international 
economic relations has steadily increased, especially in the basin of the Pacific Ocean. In a 
way, this is due to the increasing relevance of such factors as favorable geographic and 
military-strategic location of the states of the region, their rich natural resources. But the 
increasing importance of the countries of South-East Asia in the modern world is due to 
their political and economic development. We must also consider that South-East Asia is 
an integral part of the Pacific region. Whose role and significance in the development of 
the world economy are recognized throughout the world.

The article is relevant, because it allows us to understand the way of forming the foreign 
policy and the economic growth of the countries of South-East Asia in the world based on 
some ideological preferences. The main goal of the article is to analyze the economic 
activity of the countries of South-East Asia, in particular Vietnam, and to determine the 
prospects of trade and economic cooperation between Ukraine and Vietnam. The region of 
South-East Asia is heterogeneous and does not form a group of countries characterized by 
certain social trends of socio-economic and political development.

The article provides a thorough analysis of the development of the East Asian model at 
the present stage, emphasizes the main advantages and disadvantages of cooperation with 
the countries of South-East Asia for Ukraine, as well as the criteria for the success of the 
development of the Asian region as a whole.

Keywords: South-East Asia, economic cooperation, ASEAN, East Asian model, trade 
and economic cooperation, state regulation.

СучаСний Стан економічної Співпраці
країн південно-Східної азії
Ю. В. Макогон

Південно-Східна Азія – динамічний регіон. 58 % усіх працюючих у світі 
людей живуть в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Економічне значення цієї 
частини світу зростає з кожним роком: населення стає більш заможними, а го-
лос місцевих політиків на світовій арені звучить дедалі частіше. Разом із під-
йомом Східної Азії зменшується вплив Західної Європи та Північної Америки. 
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Південно-Східна Азія займає важливе місце в сучасній світовій політиці та 
економіці. У регіоні проживає понад 630 млн осіб – більше, ніж в Європей-
ському союзі або Північній Америці. Беззмінний лідер всього світу, що роз-
вивається, Китай своїх позицій здавати не збирається – найменші зміни в 
економічних показниках країни потрапляють у заголовки провідних видань 
світу. Однак інвестори все частіше поглядають у бік 10 сусідніх із Китаєм 
країн, що входять в Асоціацію держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). За-
снована в 1967 році співдружність сьогодні включає в себе Бруней, Камбоджу, 
Індонезію, Лаос, Малайзію, М’янму, Філіппіни, Сінгапур, Таїланд і В’єтнам. 
Ці країни перебувають на різних стадіях розвитку, але мають однаково зна-
чний потенціал для економічного зростання в майбутньому. АСЕАН – центр 
глобального виробництва і торгівлі, а з недавнього часу ще й небувалого 
зростання споживчого попиту. Значення регіону буде тільки зростати, тому 
важливо розуміти всі його суперечності і складності. Асоціація стала дієвим 
інститутом підтримки політичної стабільності та безпеки в регіоні.

 Швидке зростання населення, економічний розвиток, урбанізація, збіль-
шення валової доданої вартості привертають увагу світових лідерів. У Захід-
ній Європі або в Північній Америці громадськість і політики звикли, що на 
світовій арені перш за все цікавляться тим, що відбувається на цих двох кон-
тинентах. До недавнього часу побутувала така думка: те, що відбувається у 
Вашингтоні, важливо для всього світу, а те, що має місце в якомусь Бангко-
ку – це лише місцеві справи [Makohon & Zharnikova 2017]. Проте за останні 
15 років відбулися значні зміни, які показують, що центр світу поступово пе-
реходить до Східної Азії, а Західна Європа і Північна Америка стають друго-
рядними геополітичними гравцями.

Інформація про економічний підйом у Східній Азії з’явилася зовсім нещо-
давно. Фінансова консалтингова компанія Copgemini оголосила, що в Азіатсько-
Тихоокеанському регіоні проживає найбільше мільйонерів, які володіють 
основними активами. Вперше цей регіон випередив таких лідерів, як Північ-
на Америка та Західна Європа. За оцінками експертів, якщо багатство в Азіат-
сько-Тихоокеанському регіоні продовжуватиме зростати такими темпами, як 
у період з 2006 по 2015 рік, то після десяти років там буде накопичено більше 
світового багатства, ніж в Європі, Південній Америці, Африці та на Близько-
му Сході разом узятих [Yefymova 2019].

Новина про мільйонерів звичайно символічна, але регіон почав лідирувати 
і в набагато серйознішій сфері, яка стосується експорту. Бо не тільки в Китаї 
щорічно фіксується бурхливе економічне зростання, це саме відбувається в 
сусідніх країнах, таких як Малайзія, Індонезія і Філіппіни. Якщо 1990 року 
частка Азії в світовій економіці становила 23,2 %, то 2014 року вона досягла 
38,8 %, а через десять років перевищить 45 %.

У Східній Азії швидко зростають доходи і споживання населення. У 2020 ро-
ці витрати середнього класу збільшилися в два рази порівняно з 2009 роком. 
А до 2030 року вони виростуть у 6 разів. Такого стрибка в розвинених країнах 
неможливо було очікувати. Протягом майже десяти років бензину та інших 
видів палива азіати споживають більше, ніж американці, не кажучи вже про 
європейців. У ході прискореного промислового розвитку протягом останніх 
десятиріч країни Південно-Східної Азії досягли великих успіхів, хоча за свої-
ми природним, науково-технічним потенціалом та багатьма показниками еко-
номічного розвитку вони відрізняються одна від одної.
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Аналіз промислового розвитку країн Південно-Східної Азії свідчить, що 
їхні економічні успіхи були досягнуті за рахунок комбінування чотирьох фак-
торів: 1) експортно-промислової стратегії розвитку; 2) залучення іноземного 
капіталу; 3) державного регулювання; 4) створення життєздатних господар-
ських суб’єктів – національних корпорацій [Interweb Pro 2015].

Сьогоднішнє сприятливе положення справ – результат довгого шляху, який 
пройдено регіоном, перш ніж він став інвестиційно привабливим і перспек-
тивним для вкладень. Про це відмінно написано в таких чудових книгах Джо 
Стадвелла (Joe Studwell), як “Азіатські хрещені батьки: гроші і влада в Гон-
конзі і Південно-Східній Азії” і “Як працює Азія: успіхи і провали самого ди-
намічного регіону в світі”. У рамках же поточного дослідження, ми будемо 
спиратися на ті факти, які змогли з’ясувати самі у відкритих джерелах і в екс-
пертів по регіону.

Десять країн АСЕАН сукупно є сьомою за величиною економікою в світі, 1. 
а за прогнозами експертів, до 2050 року АСЕАН вийде на четверте місце за об-
сягом економіки. За темпами розвитку регіон випереджає весь інший світ. 
Основу економічного розвитку становить зростання числа робочої сили та про-
дуктивності. За кількістю працездатного населення країни АСЕАН посідають 
третє місце в світі після Китаю та Індії. Слід зазначити зростання ефективності 
їхніх економік і макроекономічну стабільність. В АСЕАН розташовані головні 
офіси 227 великих корпорацій. Це стимулює збільшення прямих іноземних ін-
вестицій у регіон. За темпами розвитку регіон випереджає весь інший світ. Се-
редній дохід на душу населення ~ 1 000 доларів на місяць (хоча середні дані 
сильно зміщені через багатих Малайзії та Сінгапуру), і він продовжує підви-
щуватися. Починаючи з 2000 року, реальні доходи його населення росли в се-
редньому на 5 % щорічно. Кількість бідних людей стрімко скорочується.

Південно-Східна Азія розташована на одному з найважливіших світових 2. 
перехресть торгових шляхів. Сінгапур, Малайзія і Таїланд входять в число 
50-ти країн, найбільш залучених у глобальну торгівлю. І регіон володіє всім 
необхідним, щоб продовжувати розвиватися за рахунок зростання торгових 
потоків. Через Південно-Східну Азію проходять шляхи з Європи і Близького 
Сходу на Далекий Схід і в Австралію. Найбільше значення на авіатрасах ма-
ють аеропорти Сінгапура і Бангкока, а на морських шляхах – Малаккська про-
тока, проекти будівництва каналу через перешийок, що відокремлює півострів 
Малакі від материка. 

Незважаючи на історичні, культурні та мовні відмінності, держави АСЕАН 
однаково зосереджені на економічному розвитку, і регіон буде привертати все 
більшу увагу інвесторів.

Демографічні особливості. Чисельність населення країн регіону близько 3. 
600 мільйонів осіб, при помірному щорічному прирості (на відміну від спаду 
в Європі або демографічного буму – без економічного базису – в Африці). 
Плюс молодість, досить високий рівень освіти, специфічна, але все ж явно 
виражена азіатська працьовитість і внесок уряду деяких країн у розвиток тех-
нологічної інфраструктури.

Економіка не залежить від експорту природних ресурсів настільки, як у 4. 
багатьох країн, що розвиваються, наприклад, експортерів нафти. Рівень ди-
версифікації виробництва, крім Сінгапуру та Філіппін, досить високий. одна-
ково розвинені видобувна галузь, промисловість і сфера послуг, тому світові 
коливання попиту на сировину не загрожують країнам критичною мірою.
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Країни АСЕАН активно залучені в глобальну торгівлю. Хоча економіка 5. 
не залежить від експорту, але регіон все одно є одним з основних експортерів 
світу – його частка у світовому експорті дорівнює 7 %. Кожна з країн АСЕАН 
спеціалізується на певних типах продукції. В’єтнам, наприклад, експортує 
текстиль і одяг, Сінгапур і Малайзія – електронну техніку, а Таїланд – автомо-
більні запчастини. Решта держав в основному поставляють на світові ринки 
цінну мінеральну та сільськогосподарську сировину – пальмову олію, какао-
боби, вугілля, олово, нафту і газ, дорогоцінні метали.

Ринок АСЕАН не однорідний. Країни Південно-Східної Азії багато в 6. 
чому не схожі одна на одну. Якщо Індонезія виробляє 40 % продукції спів-
дружності і є членом G20, то М’янма тільки недавно вийшла з багаторічної 
економічної ізоляції і працює над налагодженням ринкових механізмів. Ще 
один приклад відмінностей: ВВП на душу населення Сінгапуру 30-кратно пе-
ревищує аналогічний показник у Лаосі.

Відрізняються країни і культурно. 90 % населення Філіппін – католики, 
тоді як переважна більшість індонезійців сповідують іслам, а 95 % жителів 
Таїланду – буддисти. Само собою, існує безліч інших не менш значущих осо-
бливостей окремо взятих держав. Тому єдина стратегія просування в цьому 
регіоні інвесторам навряд чи підійде.

АСЕАН – новий центр споживчого попиту. Про позитивні перспективи 7. 
свідчить і збільшення частки середнього класу, що підстьобує споживчий ри-
нок, в тому числі онлайн-торгівлю – регіон цілком знаходиться на різних ста-
діях споживчого буму: від зародження, як на Філіппінах, до зрілого, високого 
рівня споживання в Сінгапурі. Мало не 67 млн сімей у країнах АСЕАН стали 
частиною споживчого класу, і до 2030 року це число може подвоїтися. Навряд 
чи можна вивести риси типового споживача в регіоні, проте певні тренди вже 
намітилися. Серед особливостей – попит на розваги, перевага сучасних фор-
матів ритейлу і уважність до брендів (індонезійці, приміром, виключно відда-
ні своїм улюбленим маркам).

Зростання споживання йде плеч-о-пліч з урбанізацією. 27 % мешканців 
АСЕАН живуть у містах, чисельність населення яких перевищує 200 тис. 
Протягом наступних 10 років ще 54 млн людей стануть городянами. Ще одна 
тенденція – розвиток онлайн-технологій. Проникнення мобільного зв’язку в 
регіоні становить 110 %, інтернетом користуються 35 % жителів. При цьому 
не можна не відзначити, що сусідство досліджуваних країн із таким економіч-
ним велетнем, як Китай, призвело до серйозної залежності від його ключових 
показників. Країни Південно-Східної Азії надзвичайно чуйно реагують на 
кон’юнктуру “сусіда”, що цілком зрозуміло, гігантським об’мом як товарної 
пропозиції, так і попиту, що генерується китайською стороною, сильними 
(перш за все економічно і політично) китайськими діаспорами в країнах. Тому 
стан економіки Китаю прямо позначається на економіці країн Південно-
Східної Азії, і цей фактор завжди слід брати до уваги. Прогноз темпів еконо-
мічного зростання країн АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії) – 
5,1 % в 2015 році. Це перевищує середньосвітові показники. Причому через 
вже названі причини, стабільність регіону робить будь-які прогнози дуже ви-
соко ймовірними до виконання.

У місцевому інформаційному полі дуже активно популяризується темати-
ка інтеграції країн, розповідається про взаємну співпрацю і успіхи. Однак у 
реальності цей процес має куди менші успіхи, оскільки регіон сформувався в 
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нинішніх кордонах відносно недавно і більшість країн мають низку відкладе-
них, але аж ніяк не забутих історичних претензій одна до одної. Чому інтегра-
ція проводиться більше в сфері політичних ініціатив і рамкових угод, але не в 
реальному стані справ.

У сучасному світі існує безліч змішаних економік, де держава функціонує 
в положенні партнера і конкурента приватних фірм, з одного боку, з іншого – 
несе відповідальність за нормальне функціонування ринку і підтримку право-
порядку в економіці в цілому. Роль держави не обмежується виконанням 
функцій “нічного сторожа”, а передбачає більш широке поле діяльності. Дер-
жавне регулювання в ринковому господарстві – цілеспрямований вплив дер-
жави на мікро- і макроекономічні процеси розвитку економіки з метою під-
тримки її стабільності або зміни в потрібному суспільству напрямку. Виділяють 
різні сторони – практичну і наукову.

Практичний досвід – це сукупність конкретних заходів для реалізації дер-
жавного регулювання. Теоретичний аспект – систематичне наукове дослі-
дження мотивів, дій, заходів, націлених на формування найбільш ефективно-
го розвитку національної економіки. Виходячи із сутності, визначаються цілі 
державного регулювання. Аналізуючи стрімкі темпи зростання економіки 
країн Східної Азії, експерти Світового банку ретельно і досить всеосяжно до-
сліджували систему і ефективність політики втручання урядів країн цього ре-
гіону в розвиток економіки своїх держав. Підсумок реферованого дослідниць-
кого досвіду в узагальненому вигляді сформулював резюме такої політико-
економічної конструкції: певні види і способи державного втручання – це 
кращий шлях стимулювання економічного підйому, ніж ортодоксальна (кла-
сична) теорія вільних ринкових відносин [Makohon & Zharnikova 2017].

Перша з чотирьох рис “східно-азіатської моделі” – це те, що економіка цих 
країн починала свій шлях розвитку при диктаторських або жорстких політич-
них режимах. До інших трьох належать: експортна орієнтація промислового 
виробництва; розвиток приводить до початку демократизації; економічна сво-
бода. Звідси народився вираз: “спочатку економіка, потім демократія”. Батько 
сінгапурських реформ Лі Куан, аналізуючи успіхи КНР, сказав: “Китайці спо-
чатку зробили перебудову, і тільки потім прийшла гласність. Вони зробили 
це саме в цій послідовності, а не навпаки, у чому була найбільша помилка 
росіян” [Bkhaskaran 2018]. Політика державного управління економікою в схід-
них країнах час від часу зазнає вельми істотних змін, коригування основних, 
базових напрямків розвитку економіки.

Індонезія, Малайзія і Таїланд в перші роки розвитку дотримувалися лінії на 
заміщення імпортних товарів власними промисловими виробами. Уряди згада-
них країн найчастіше використовували комплексні політичні заходи для збіль-
шення інвестицій у людський і фізичний капітал. Державні витрати на освіту в 
країнах Східної Азії не перевищували подібні асигнування в інших країнах. 
Однак азіати основну частину коштів спрямовували на розвиток початкової та 
середньої освіти з метою підготовки кваліфікованої, “білокомірцевої” робочої 
сили, а не на потреби університетів та інститутів. Але і вища освіта не обді-
лена увагою. “Подивіться на кількість і якість інженерів, яких в даний час го-
тують китайці”, – вказує Лі Куан. В останні 25 років частка інвестицій 
приватного сектора у валовий внутрішній продукт країн Східної Азії була май-
же вдвічі вище, ніж в інших країнах, що розвиваються. Заслуговують на увагу 
деякі види втручання держави у формі податкових пільг, субсидій і дешевих 
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позик, що необхідно ретельним чином вивчити і таким же чином технічно аб-
сорбувати і використовувати в Киргизстані. Найбільшого успіху втручання 
урядів держав Східної Азії досягло в двох аспектах економічних реформ:

– у сприянні зростанню експорту;
– в цільових кредитах.
Більшість країн проводили політику енергійного стимулювання експорту 

шляхом надання субсидій, створення сприятливих умов для залучення іно-
земних кредитів та інвестицій. Наголос на зовнішні ринки сприяв піднесенню 
продуктивності промисловості, підйому приватного підприємництва [Interweb 
Pro 2015]. Певною мірою важливе значення надавалося маніпуляціям урядів 
із процентними ставками. Зокрема, держава втручалася у фінансово-кредитну 
систему і розподіл коштів, з тим, щоб знизити вартість капіталу для вітчизня-
них компаній і фірм, надати пільгові цільові кредити для пріоритетних галу-
зей економіки. З метою зведення до мінімуму витрат державного втручання 
урядами країн Східної Азії були створені відповідні механізми і структури 
для контролю за преференційними галузями в рамках їхньої виробничої діяль-
ності. На думку експертів Світового банку, Східна Азія дала світові деякі уро-
ки. Найважливіший із них полягає в тому, що основи економіки:

– стабільність управління макроекономікою,
– інвестиції в людський фактор,
– відкриті ринки,
– надання цінами можливість відображати недоліки економіки – є найваж-

ливішими для успіху.
Аналізуючи вельми складну “азіатську” конструкцію державного управ-

ління ринковою економікою, не можна не згадати і про роль ідеології, тради-
цій, певних морально-етичних цінностей і характеристик, притаманних наро-
дам країн Східної Азії, що має важливе значення в позитивному і негативному 
розвитку держави та суспільства. Найбільш складні ідеологічні та політичні 
“насадки”, як, наприклад, “конфуціанський капіталізм”, ідеї Сухарто, Махат-
хира (руху Негара), вимагають, звичайно, більш ретельного, більш глибокого 
вивчення і осмислення.

Економікам азіатських країн були притаманні багато структурних недолі-
ків. Більшість фірм перебували в сімейному володінні, а відповідно до конфу-
ціанської традиції сім’ї прагнули зберегти над ними контроль. Якщо вони і 
випускали акції у відкритий продаж, то зазвичай ігнорували права акціонерів, 
які перебували в меншості. Якщо їм не вдавалося фінансувати зростання фір-
ми за рахунок доходів, вони покладалися на кредит, але не ризикували втра-
тою контролю. У той же час урядовці використовували банківський кредит як 
інструмент фінансової політики; вони використовували його також із метою 
винагородити свої сім’ї і друзів. Існував порочний зв’язок між бізнесом і ор-
ганами управління, і зазначене вище – лише один з його проявів. Поєднання 
таких факторів призвело до того, що співвідношення заборгованості до влас-
ного капіталу виявилося вкрай завищеним, а фінансовий сектор втратив про-
зорість і здорову основи. Ідея про те, що “банківський кредит” буде дисциплі-
нувати акціонерів компанії, просто не спрацювала [Bkhaskaran 2018].

Структурні вади в банківській системі і формах володіння підприємства-
ми; порочний зв’язок між бізнесом і політиками; недостатня прозорість і від-
сутність політичної волі – все це також мінуси “азіатської моделі”. Хоча пере-
раховані недоліки були притаманні багатьом охопленим кризою країнам, але 
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не всі вони характерні для кожної країни. Гонконг був вільний від більшості з 
цих недоліків. В Японії і на Тайвані існує політична свобода. Великі японські 
компанії не є сімейною власністю. У Сінгапурі існує міцна банківська система. 
Крім того, “азіатська модель” як така виявилася виключно успішною страте-
гією економічного розвитку і користувалася широкою популярністю в ділових 
колах. “Азіатська модель” забезпечила різке підвищення рівня життя, щоріч-
ний приріст сукупного доходу у відповідних країнах протягом тривалого пері-
оду склав у середньому 5,5 %, що набагато перевищує аналогічний показник 
практично у всіх ринкових економіках, що формуються. Азіатські лідери – Лі 
Кван Ю в Сінгапурі, Сухарто в Індонезії та Махатіра в Малайзії – з гордістю 
заявляли про свою впевненість у тому, що азіатські цінності вище західних, 
навіть коли криза вже вибухнула. Вони зайшли настільки далеко, що постави-
ли під сумніви Декларацію ООН про права людини. Лі Кван Ю назвав західні 
демократії занепадницькими, Махатір засудив традиції колоніалізму, а Сухар-
то звеличував достоїнства непотизму. Асоціація країн Південно-Східної Азії 
(АСЕАН) прийняла в свої члени в червні 1997 р. М’янму, кинувши прямий ви-
клик західним демократіям, які вважають репресивний режим М’янми непри-
йнятним у політичному і гуманітарному плані [Yefymova 2019].

Нова модель економіки В’єтнаму. Нова модель в’єтнамської економіки, за-
пропонована урядом після першого десятиліття 21-го століття, включає такі 
напрямки.

Реструктуризація промисловості та послуг. Це означає перехід від вироб-
ництва промислових виробів із низьким науково-технічним змістом і доданою 
вартістю до високого рівня доданої вартості, з акцентом на підтримку вироб-
ництва високотехнологічних продуктів, де В’єтнам має реальні можливості.

Реструктуризація підприємств. Для неї необхідно застосовувати новітні сві-
тові наукові і технологічні досягнення в сферах управління і виробництва, від-
повідно до цього реформувати і корпоративне управління. Реструктуризація 
підприємств є основою для створення нового обличчя в’єтнамської економіки.

Коригування маркетингової стратегії. Глобалізація і міжнародна інтеграція 
відкриває величезний ринок для підприємств, що дозволяє їм повною мірою 
використовувати переваги, що випливають з їхніх інвестиційних проектів. 
Але глобалізація також збільшує взаємозалежність економік, особливо з ви-
соким рівнем кооперації, як в’єтнамська.

Необхідно диверсифікувати продукцію та експортні ринки, обмежуючи за-
лежність від кількох ринків, у той же час заохочувати розвиток внутрішнього 
ринку, особливо в сільській місцевості. На зовнішньому ринку зараз голо-
вне – не просто зростання експорту в одній країні або території, а проникнен-
ня в ланцюжок створення додаткової вартості.

Зменшення державних витрат у цілому і підвищення стимулів для залу-
чення інвестицій із приватного сектора й іноземних фірм, розробка нових 
форм інвестування, зокрема, державно-приватного партнерства [MIT 2019].

Ключовими галузями, які разом повинні виступати “локомотивом” в’єтнам-
ської економіки, вважаються електроенергетика, електроніка, харчова про-
мисловість, суднобудування, сільськогосподарське машинобудування, вироб-
ництво автомобільних агрегатів і запчастин, видобуток і переробка нафти і 
газу, туризм.

В’єтнам – держава в Південно-Східній Азії, на східному узбережжі півост-
рова Індокитай. Значна частина історії В’єтнаму пов’язана з колонізацією. У 
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структурі економіки В’єтнаму домінують сфера послуг, промисловість (хіміч-
на, легка, електроніка) і сільське господарство. За обсягом ВВП країна займає 
57-ме місце в світі (з 187). Це досить високий показник, враховуючи розміри 
країни і її скрутне становище в недавньому минулому.

У 2017 році В’єтнам експортував 220 млрд доларів, що дозволило йому по-
сісти 21-ше місце за обсягом експорту серед країн світу. Протягом останніх 
років експорт В’єтнаму збільшився на 13,5 %, з 116 млрд дол. у 2012 році до 
220 млрд дол. у 2017 році.

В’єтнам експортує лісопродукцію для 120 країн. Велика її кількість імпор-
тується в США, Японію і країни Євросоюзу. Головні деревообробні концерни 
розташовані в південній і центральній частині країни. Примітно, що тільки в 
одній провінції Бінь Зионг розташовані понад 200 компаній по деревооброб-
ці, 64 з яких створені з іноземними інвесторами. У В’єтнамі також випус-
кається велика кількість меблів високої якості. Більша її частина йде на 
експорт. Целюлозне виробництво є новим напрямком. Темпи зростання з року 
в рік тут вище, ніж в цілому по всій промисловості. Завдяки постійному удо-
сконаленню технологій у сільськогосподарському секторі зростає виробни-
цтво продуктів харчування і їхній подальший експорт. Аграрна продукція, а 
також морепродукти, експортуються на 30 млрд доларів. Основна сільсько-
господарська культура у В’єтнамі – це рис. Плантації займають величезні 
площі по всій країні, вони на рівнинах і навіть у гірській місцевості. Рис по-
ставляється вже більш ніж в 70 країн світу, і з його експорту країна посідає 3 
місце в світі. Експорт рису наблизився до 7 млн тонн. 350 000 гектарів зайня-
ті горіхами кешью. Експорт горіхів-кешью займає 1-ше місці в світі. В’єтнам 
тримає половину світового ринку чорного перцю, що дозволяє йому певною 
мірою впливати на ціни. Добре розвинене птахівництво, свинарство, бджіль-
ництво. Бідою птахівництва є періодичні спалахи пташиного грипу, хоча в 
останні роки вони виникали значно рідше, ніж на початку 21 століття. Чайни-
ми плантаціями зайнято 125 тис. га в 33 провінціях. У чайній галузі зайняті 
півмільйона працівників. Активно розвивається рибальство та рибництво, ви-
добуток і вирощування морепродуктів. Морепродукти у В’єтнамі дуже деше-
ві. Загальний експорт морепродуктів становить близько $ 3,5 млрд на рік.

За показниками 2017–2018 рр. головними товарами експорту В’єтнаму є 
телерадіомовлення (30,7 млрд дол.), телефони (14,9 млрд дол.), інтегровані 
схеми (14,6 млрд дол.), текстильне взуття (9,5 млрд дол.) і шкіряне взуття 
(6,06 млрд дол).

У 2017 році В’єтнам імпортував 204 млрд дол. Протягом останніх років 
імпорт В’єтнаму збільшився за рік на 14,4 %, з 102 млрд дол. у 2012 році до 
204 млрд дол. у 2017 році. Його головним імпортом є інтегровані схеми 
(15,6 млрд дол.), телефони (10,2 млрд дол.), очищена нафта (7,23 млрд дол.), 
електричні частини (4,69 млрд дол.) і легкі прогумовані трикотажні вироби 
(4,51 млрд дол.).

Головними партнерами В’єтнаму з імпорту продукції є Сполучені Штати 
(46,2 млрд дол.), Китай (39,9 млрд дол.), Японія (18,1 млрд дол.), Південна 
Корея (16,1 млрд дол.) і Німеччина (10,9 млрд дол.). Найбільше В’єтнам екс-
портує товар у Китай (70,6 млрд дол.), Південну Корею (47,7 млрд дол.), Япо-
нію (13,1 млрд дол.), Сінгапур (11,8 млрд дол.) і Гонконг (10,1 млрд дол.). 
Станом на 2017 рік В’єтнам мав позитивний торговельний баланс у розмірі 
15,7 млрд дол. у чистому експорті [Vietnam News, 2019].
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Країни Південно-Східної Азії за багатьма параметрами є дуже привабли-
вими як для міжнародної експансії компаній, так і з точки зору інвестування в 
технологічні проекти. Немалу роль у цьому відіграє відчутна підтримка уря-
дами азіатських країн. Останнім часом багато інвестиційних компаній відкри-
вають або розглядають можливість відкриття офісів у Сінгапурі та Куала-
Лумпурі, так, безумовно, простіше не пропустити цікаві проекти на ранніх 
стадіях, які стали з’являтися значно частіше.

В’єтнам є лідером регіону з розвитку легкої промисловості, великим світо-
вим експортером кави, рису, горіхів кешью і меблів.

ВВП додає на 5,5 % на рік. Серед країн ПСА тут найнижча середня зарпла-
та (185 доларів). Втім, економія витрат на оплату праці вигідна експортерам, і 
ця ситуація використовується для прискорення зростання країни. Більш деше-
ва, навіть ніж у Китаї, продукція дозволила В’єтнаму за рахунок більш низь-
кої собівартості виробництва стати номером один у легкій промисловості. 
Нарощуючи обсяги виробництва сільськогосподарської продукції, Україна ак-
тивно розширює географію експорту. Україна нарощує експорт агропродукції 
в країни Азії – на 7,8 % в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Особливо питання пошуку та диверсифікації ринків збуту стає актуальни-
ми у зв’язку з погіршенням торговельних і політичних відносин з РФ. Одним 
із найбільш перспективних ринків збуту української продукції є країни Пів-
денно-Східної Азії, в яких спостерігається зростання не тільки споживання 
сільгосппродукції, а й купівельної спроможності. Зі збільшенням виробни-
цтва зернових в Україні виникає питання про їхню реалізацію, розширення 
географії поставок. На мій погляд, країни Азії і є той ринок, де українське 
зерно знайде свого покупця. Найпривабливішим регіоном для експортерів є 
ринок Південної та Південно-Східної Азії. Імпорт пшениці цим регіоном 
можна зіставити за величиною з імпортом африканськими країнами, він зна-
чно перевищує потреби країн ЄС та Близького Сходу. Важливість закріплення 
України на азіатському ринку важко переоцінити.

Торговельно-економічне співробітництво (ТЕС) між Україною і В’єтнамом 
ґрунтується на: Угоді між Урядом України і Урядом СРВ про торговельно-еко-
номічні відносини (1992 р.), Угоді між Урядом України та Урядом СРВ про 
створення Українсько-в’єтнамської Міжурядової комісії з торговельно-еконо-
мічного та науково-технічного співробітництва (1993 р.), що була створена у 
1994 році і до складу якої входять представники Мінекономрозвитку, Мінп-
ромполітики, МЗС, Мінтрансу, Мінвуглепрому, МОН, ДКАУ, МОЗ, НАНУ. 

Товарообіг між Україною та В’єтнамом протягом останніх двох років ста-
більно зростає. За результатами 2016 року В’єтнам став одним із найбільших 
торговельних партнерів України серед країн Азії та Тихоокеанського регіону. 
Згідно з інформацією Державної служби статистики України, за підсумками 
2017 року товарообіг між Україною та В’єтнамом склав $ 242,9 млн (зростан-
ня на рівні 17,6 % порівняно з аналогічним періодом минулого року). Обсяг 
експорту склав $ 48,6 млн і збільшився на 14,5 %.

Україна та В’єтнам мають чудові перспективи більш динамічного розвитку 
торговельно-економічних відносин. Згідно з дослідженнями, проведеними у 
рамках написання Експортної стратегії України, В’єтнам входить на сьогодні 
до переліку країн, з якими Україна недоторговує. Це стосується зокрема про-
дукції агросектору. Сьогоднішні домовленості нададуть додаткового імпульсу, 
аби надолужити втрачене і вже найближчим часом вийти на якісно новий рі-
вень взаємовигідної співпраці [Ministry of Foreign Affairs of Ukraine 2018].
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Україна зацікавлена у розвитку співпраці з В’єтнамом, особливо що стосу-
ється надання Україні дозволу на експорт продукції рослинного походження 
на ринок В’єтнаму. Україна також прагне поглибити співпрацю щодо вироб-
ництва продукції машинобудування, співпрацю в енергетичній сфері, а саме в 
проектах модернізації, реконструкції та будівництва нових електроенергетич-
них станцій на території В’єтнаму.

висновки. Країни регіону за три останніх десятиліття зробили справжній 
стрибок від відсталості до високого рівня розвитку. Цьому сприяло:

– по-перше, країни АСЕАН мають виключно вигідне географічне положен-
ня. Вони розташовані на перетині найважливіших морських, повітряних шля-
хів, що ведуть з Тихого океану в Індійський;

– по-друге, країни Південно-Східної Азії мають багатющий мінерально-
сировинний потенціал. У цьому регіоні знаходяться запаси олова, вольфраму, 
хрому, деревини. Є великі родовища нафти, газу, нікелевої, кобальтової, мід-
ної руд, золота, дорогоцінних каменів, кам’яного вугілля, а також великі запа-
си гідроенергетичних і агрокліматичних ресурсів;

– по-третє, країни Південно-Східної Азії на сьогодні перебувають на пер-
шому місці в світі за припливом інвестицій, вони склали 39 500 000 000 дол. 
У міру накопичення власних капіталів у низці країн Південно-Східної Азії 
утворилися інвестиційні потоки усередині регіону. Країни АСЕАН реалізу-
ють численні проекти у В’єтнамі, Лаосі, Камбоджі;

– по-четверте, трудові ресурси цих країн величезні, і для них характерні 
високі темпи відтворення, що дозволяє підприємцям дешево їх оцінювати;

– по-п’яте, за модель розвитку країни Південно-Східної Азії взяли япон-
ський капіталізм з його підвищеною увагою до останніх досягнень НТР і їх-
нього прискореного впровадження у практичну діяльність;

– по-шосте, розвиток експортоорієнтованого виробництва, що забезпечує 
цим країнам швидке вростання в світову економіку (електронно-обчислю-
вальна техніка, побутова та промислова, текстиль, взуття, одяг, годинники, су-
пертанкери, балкери, контейнеровози, автомобілі і т. ін.); виробляються засо-
би інформатики, біотехнології, волоконної оптики; в країнах Південно-Східної 
Азії відбувається поступовий перехід від трудомістких до капіталомістких ви-
робництв;

– по-сьоме, зростає невиробнича сфера – транзитні міжнародні фінансові 
угоди, туризм (5 млн осіб на рік), тропічний курорт і т. ін.

Підводячи підсумок, можна сказати, що, незважаючи на історичні, куль-
турні та мовні відмінності, держави однаково зосереджені на економічному 
розвитку. У недалекому майбутньому регіон може стати одним із лідерів сві-
тової економіки. Щоб це сталося, країнам необхідно вкладати кошти в розви-
ток інфраструктури та освіти. Крім цього, важливо зосередитися на подальшій 
інтеграції в рамках Південно-Східної Азії. Якщо всі перераховані завдання 
будуть вирішуватися успішно, то регіон буде привертати все більшу увагу ін-
весторів.

Для того щоб підвищити ефективність партнерства між Україною і В’єт-
намом, ми пропонуємо:

1) Відкрити нові напрямки співпраці між Україною і В’єтнамом.
2) Залучити в’єтнамські корпорації до інвестиційних проектів на території 

України у сфері сільського господарства, будівництва, видобутку корисних 
копалин.
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3) Збільшити обсяг поставок продовольчих товарів із В’єтнаму в Україну, а 
з України – машин і устаткування.

4) Перейти до взаєморозрахунків у національних валютах.
5) Збільшити прийом в’єтнамських студентів до українських вузів і розви-

вати нові форми співпраці в сфері вищої освіти. 
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СучаСний Стан економічної Співпраці
країн південно-Східної азії
Ю. В. Макогон

Протягом останніх десятиріч значення Південно-Східної Азії у системі міжнарод-
них економічних відносин, насамперед у басейні Тихого океану, неухильно зростає. 
Певним чином це пов’язано з підвищенням актуальності таких факторів, як сприятливе 
географічне та військово-стратегічне розташування держав регіону, їхні багаті природ-
ні ресурси. Але ще більш посилене значення країн Південно-Східної Азії у сучасному 
світі зумовлене їхнім політичним та економічним розвитком. Треба також врахувати, 
що Південно-Східна Азія – це складова частина тихоокеанського регіону, підвищення 
ролі та значення якого у розвитку світового господарства визнане в усьому світі.

Стаття актуальна, оскільки дозволяє зрозуміти, як і на основі яких ідейних упо-
добань формувалася зовнішня політика і відбувалося економічне зростання країн 
Південно-Східної Азії у світі. Метою статті є аналіз економічної діяльності країн 
Південно-Східної Азії, зокрема В’єтнаму, та визначення перспектив торговельно-еко-
номічного співробітництва між Україною та В’єтнамом. Регіон Південно-Східної Азії 
неоднорідний і не складає групи країн, для яких характерні ті чи інші спільні тенден-
ції соціально-економічного та політичного розвитку. 

У статті проведено ґрунтовний аналіз східно-азіатської моделі економічного роз-
витку на сучасному етапі, підкреслено основні переваги та недоліки співробітництва 
з країнами Південно-Східної Азії для України, а також виокремлені критерії успіху 
розвитку азіатського регіону в цілому.

ключові слова: Південно-Східна Азія, економічна співпраця, АСЕАН, східно-
азіатська модель, торговельно-економічне співробітництво, державне регулювання

Современное СоСтоЯние ЭкономичеСкоГо СотрудничеСтва
Стран ЮГо-воСточной азии
Ю. В. Макогон

В течение последних десятилетий значение Юго-Восточной Азии в системе меж-
дународных экономических отношений, прежде всего, в бассейне Тихого океана, не-
уклонно растет. Определенным образом это связано с повышением актуальности та-
ких факторов, как благоприятное географическое и военно-стратегическое располо-
жение государств региона, их богатые природные ресурсы. Но еще более усиленное 
значение стран Юго-Восточной Азии в современном мире обусловлено их политиче-
ским и экономическим развитием. Надо также учесть, что Юго-Восточная Азия – это 
составная часть тихоокеанского региона, повышение роли и значения которого в раз-
витии мирового хозяйства признано во всем мире. 

Статья актуальна, поскольку позволяет понять, как и на основе каких идейных 
предпочтений формировалась внешняя политика и происходил экономический рост 
стран Юго-Восточной Азии в мире. Целью статьи является анализ экономической 
деятельности стран Юго-Восточной Азии, в частности Вьетнама, и определение пер-
спектив торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Вьетнамом. Ре-
гион Юго-Восточной Азии неоднородный и не составляет группы стран, для которых 
характерны те или иные общие тенденции социально-экономического и политиче-
ского развития.

В статье проведен подробный анализ восточноазиатской модели экономического 
развития на современном этапе, подчеркнуто основные преимущества и недостатки 
сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии для Украины, а также выделены 
критерии успеха развития азиатского региона в целом.

ключевые слова: Юго-Восточная Азия, экономическое сотрудничество, АСЕАН, 
восточноазиатская модель, торгово-экономическое сотрудничество, государственное 
регулирование

Стаття надійшла до редакції 31.05.2019
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This year, the People’s Republic of China celebrates its seventieth anniversary. During 
this period, China has gained a foothold in the global geopolitical and geo-economic arena 
as a powerful and balanced player that has long-term goals and takes systematic tactical 
steps to achieve them. The rapid impetus to high economic and social results became pos-
sible due to structural reforms initiated forty years ago.

The paper presents a retrospective analysis of the transformation of China’s economic 
model from 1949 to 2019, which identifies three evolutionary stages: the era of accelerated 
industrialization and the construction of socialism, market transformation and the construc-
tion of socialism with Chinese characteristics, innovation-driven economy and the con-
struction of socialism with Chinese characteristics in the new era. The first stage is charac-
terized by a significant economic recovery, growth of per capita income, and the creation 
of the industrial base for China’s further development. However, the growth of the econo-
my has been cyclical because of the economic experiments, wars, and partial isolation from 
the world. During the second phase, the Chinese government has introduced a number of 
systemic reforms aimed at developing an open economy, stimulating purchasing power, de-
veloping small and medium-sized businesses, creating special economic zones, increasing 
the innovative competitiveness of companies and regions, increasing investment attractive-
ness and the like. The third stage is building socialism with Chinese characteristics in the 
new era: the increase of the openness of the PRC, human-centrism and the construction of 
middle-class society, the elimination of poverty in rural areas, environmental protection, 
the formation of a world-class army and an innovative nation.

Keywords: China, economic model, economic reform, Chinese Dream, socialism with 
Chinese characteristics, Mao Zedong, Deng Xiaoping, Xi Jinping

The People’s Republic of China has become one of the leading countries in 
terms of the size of economy (in 2018 – almost US$ 14 trillion), the volume of ex-
ports and imports (in 2018 – US$ 2.5 trillion and US$ 2.1 trillion respectively), 
foreign direct and foreign investments (in 2018 – US$ 203.5 billion and US$ 96.5 
billion accordingly), gold and foreign exchange reserves (end of 2018 – US$ 3.1 
trillion, or 26 % of world reserves). According to the level of the stock market cap-
italization of China ranks second after the USA (in 2018 – US$ 6.3 trillion, in the 
United States – US$30.4 trillion). A significant result of the Chinese government’s 
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policy is that Chinese yuan has been added to the basket of key international cur-
rencies in 2016, and in 2018 the trade in crude oil futures contracts denominated 
in yuan was introduced on the Shanghai International Energy Exchange.

Today, China is represented not only with excellent quantitative indicators of eco-
nomic development, but also with increasing qualitative indicators, in particular – the 
living standards, education, human development, infrastructure, and the like. China 
has found “blue oceans” that help to make innovative and technological break-
throughs: artificial intelligence, space research, alternative energetics, new materials, 
and robotics. This is evidenced by the high positions in the global rankings (table 1).

Table 1
China ranks in the Global Indexes 2018–2019

Ranking China’s rank Change
2018 2019

Global Economic Rankings
Index of Economy Freedom 110 (186) 100 (186) +10
The Global Competitiveness Index (WEF) 28 (140) 28 (141) 0
IMD World Competitiveness Index 13 (63) 14 (63) –1
Easy of Doing Business 46 (190) 31 (190) +15
Paying taxes ranking 114 (189) n/a
Index of Globalization 79 (203) n/a

Global Innovation Competitiveness Rankings
The Global Innovation Index 17 (126) 14 (129) +3
IMD World Digital Competitiveness Index 30 (63) 22 (63) +8
Bloomberg innovation index 19 (50) 16 (60) +3

Global Social Development Rankings
Human Development Index (UNDP) 86 (189) n/a +1
The Legatum Prosperity Index 82 (149) n/a
Social Progress Index 87 (128) 89 (149) –2
Global Peace Index 116 (163) 110 (163) +6

China’s economic, technological and innovative success is possible due to the 
consistency of state policy and the ability to respond flexibly to changes, risks, and 
global challenges. The Chinese model of economic development has undergone a 
number of transformations, the evolution of which can be divided into three major 
stages: the era of accelerated industrialization and the construction of socialism, 
market transformation and the construction of socialism with Chinese charac-
teristics, innovation-driven economy and the construction of socialism with Chi-
nese characteristics in the new era.

Table 2 
China’s macroeconomic indicators, 1953–2018

Chairman of PRC Mao 
Ze-

dong

Hua 
Guofeng

Hu Yao-
bang

Zhao 
Zi-

yang

Jiang 
Zemin

Hu 
Jintao

Xi Jin-
ping

Deng Xiaoping
1978–1997

Term length 1943–
1976

1976–
1981

1981–
1982
1982–
1987

1987–
1989

1989–
2002

2002–
2012

з 2012
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Average GDP growth (%) 6.4* 6.4 10.6 9 9.1 10.4 7.2
GDP (current billion 
USD)** 153.9 289.6 327.1 456.3 1470.6 8560.5 13608.2

China’s share in world GDP 
(%)** 2 2 2 2 4 11 16

GDP per capita (USD)** 164.3 287.3 294.3 395.6 1132.4 5537.6 9770.8
GDP distribution** (%) by 
economic sectors:
– primary industry 32.8 31.8 26.8 25 15.3 10.1 7.9
– secondary industry 45.4 46.4 43.9 43 50.4 45.3 40.5
– tertiary industry 21.7 21.8 29.3 32 34.3 44.6 61.6
Foreign direct investment 
(inflow, billion USD)** n/a 0.3 2.3 3.4 52.7 121.1 203.5

Foreign direct investment 
(outflow, billion USD)** n/a n/a 0.7 0.8 2.5 87.8 96.5

Export (billion USD)** 6.9 22 39.5 52.5 325.6 2048.7 2487.1

Import (billion USD)** 6.7 22 43.2 59.1 295.2 1818.4 2135.9

*statistics from 1953 **statistics for the end of term length
Source: National Bureau of Statistics of China, UNCTADstat, World Ban

The era of accelerated industrialization and the construction of socialism 
(1953–1976). On October 1, 1949, at Tiananmen Square in Beijing, Mao Zedong 
gave a speech on the establishment of the People’s Republic of China and the Cen-
tral People’s Government of the PRC. The priority task of the Communist Party of 
China was the creation of a socialist society and world communism, as well as Chi-
na’s emergence as a world power.

After the establishment of the PRC, the course was set for switching from the 
traditional economic model based on households to the development of a socialist 
industrial complex, using direct state control. China became a command economy 
modeled after the Soviet Union, which provided comprehensive support to the Chi-
nese government, in particular, technical, technological and financial.

The main economic policy of the recovery phase (the 1950s) was aimed at ac-
celerated industrialization, so state investment was directed to the mining and pro-
cessing industries. These priorities were adopted as a goal for the First Five-Year 
Plan set for 1953–1957 (table 3). An American economist Barry Naughton in “The 
Chinese Economy: Transitions and Growth” identifies such key features of the in-
dustrialization strategy of the 1950s [Naughton 2007]:

1) heavy industry – a priority sector of the economy;
2) strategic focus on extractive and processing industries; 
3) saving done by the state and state-owned enterprises;
4) state investment;
5) the source of demand growth is Chinese industry and government investment 

projects;
6) slow household income growth;
7) planned management of the economy;
8) limited openness to the world.
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Table 3 
Timeline Five-Year Plans for the Social and Economic Development of PRC, 

1953–1975
Five-Year 

Plans Key priorities and targets Results1

First
1953–19572

industrialization1) : construction of 
156 large industrial enterprises (with 
the support of the USSR); 649 large 
and medium-sized industrial enter-
prises;

creating a foundation for socialist 2) 
industrialization;

development of collective owner-3) 
ship for the reform of agriculture and 
handicraft production;

the transition of the national capi-4) 
talist industry to the path of state cap-
italism in order to facilitate the so-
cialist transformation of private 
industry and trade.

– the average annual GDP growth rate 
was 9.3 %;
– nominal GDP increased from 67.9 bil-
lion yuan to 106.8 billion yuan;
– in the GDP structure, the share of the 
primary sector decreased from 50.5 % to 
40.3 %, the secondary and tertiary sectors 
increased from 20.9 % and 28.6 % to 
29.7 % and 30.1 % respectively;
– the volume of industrial production 
doubled, with an annual increase of 
16 %;
– the largest increase in the production of 
coal and steel (production increased from 
1.3 million tons in 1952 to 5.2 million 
tons in 1957);
– exports and imports increased from US$ 
0.8 billion and US$ 1.1 billion up to US$ 
2.2 billion and US$ 2 billion respectively.

Second
1958–19623

continuation of industrial construc-1) 
tion, based on the heavy industry;

promotion of technical moderniza-2) 
tion of the economy;

continuation of socialist reform 3) 
through the expansion of the share of 
collective property, creation of peo-
ple’s communes;

development of industry, agricul-4) 
ture, crafts, transport, and trade;

development of talents through 5) 
stimulation of research and develop-
ment;

raising living standards and cul-6) 
tural awareness.

– the average annual GDP growth rate 
was negative – 0.6 %;
– nominal GDP decreased from 130.7 bil-
lion yuan to 114.9 billion yuan;
– nominal GDP per capita decreased from 
200 yuan to 173 yuan;
– in the GDP structure, the share of the 
secondary sector decreased from 37 % to 
31.3 %, the primary and tertiary sectors 
increased from 34.1 % and 28.9 % to 
39.4 % and 29.3 % respectively;
– exports and imports decreased from 
US$ 2.7 billion and US$ 2.5 billion up to 
US$ 1.9 billion and US$ 1.7 billion re-
spectively.

Third
1966–19704

development of agriculture, solv-1) 
ing problems related to the needs of 
the population (food, clothing, etc.);

strengthening national defense 2) 
through technological development;

development of the economy of 3) 
self-sufficiency and promotion of 
quality of goods;

development of transport infra-4) 
structure and trade;

– the average annual GDP growth was 
7.4 %;
– nominal GDP increased from 186.8 bil-
lion yuan to 225.3 billion yuan;
– nominal GDP per capita dropped from 
254 yuan to 275 yuan;
– in the structure of GDP, the share of the 
primary sector decreased from 37.6 % to 
35.2 %, the secondary share increased 
from 38 % to 40.5 %, the share of the 

1 Statistical data: National Bureau of Statistics of China, UNCTADstat, World Bank.
2 [The State Council 2006].
3 [The State Council 2006a].
4 [The State Council 2006b].
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promoting research, education, 5) 
and culture.

tertiary one – almost unchanged (24.4 % 
to 24.3 %);
– exports and imports decreased from 
US$ 2.7 billion and US$ 2.5 billion up to 
US$ 2.3 billion and US$ 2.27 billion re-
spectively.

Fourth
1971–19755

ensuring the average annual 1) 
growth rate of gross output of indus-
try and agriculture in the amount of 
12.5 %;

the continuation of infrastructure 2) 
development (public investment – 
130 billion yuan over five years);

development of agriculture, heavy 3) 
industry, and energy.

– the average annual GDP growth rate 
was 5.9 %;
– nominal GDP increased from 242.6 bil-
lion yuan to 299.7 billion yuan;
– nominal GDP per capita decreased from 
288 yuan to 327 yuan;
– in the structure of GDP, the share of pri-
mary and tertiary sectors decreased from 
34.1 % to 32.4 % and 23.8 % to 21.9 % 
respectively, the secondary increased 
from 42.2 % to 45.7 %;
– exports and imports increased from 
US$ 2.8 billion and US$ 2.2 billion up to 
US$ 7.7 billion and US$ 7.9 billion re-
spectively.

During the period of the First Five-Year Plan, there was the “double peak” in 
1953 and 1956 [The State Council 2006]. This was due to the growth of invest-
ments on the part of the USSR and China into the construction of large and medi-
um-sized industrial enterprises (figure 1). The average annual growth rate of the 
Chinese economy in 1953–1957 was 9.3 %.

Source: [Naughton 2007, 63]
Figure 1. Annual investment growth 1953–1978 (% to the previous year)

Due to the development of industry, its share in the GDP structure increased 
from 17.6 % in 1952 to 25.4 % in 1957. At the same time, the share of construction 
increased from 3.2 % to 4.3 % over the same period. But the share of agriculture 
decreased by 10.2 percentage points (from 50.5 % to 40.3 %), which is explained 
by the reorientation towards industrialization and its rapid pace.

5 [The State Council 2006c].
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The motto of the Great Leap Forward or Second Five-Year Plan (1958–1962) 
was: “greater, faster, better, cheaper” [The State Council 2006a]. The great leap 
was designed, first, to create an industrial economy to catch up with the West; se-
condly, to develop collectivism in a society where socialist principles determine the 
work, production, and life of people [Cairns 2018].

In general, the Second Five-Year Plan was aimed at the continuation of indus-
trial construction, the beginning of technological modernization, collectivization in 
agriculture, as well as the development of education, science, and culture. These 
reforms became the basis for overcoming the consequences of the war, but in the 
later stages of implementation of the policy, there were economic and social prob-
lems – economic imbalance due to the deepening of development of heavy indus-
try, which negatively affected agriculture and agricultural products [Khomenko 
2014, 85]. And the average annual rate of decline was 0.6 %, the volume of nomi-
nal GDP and GDP per capita decreased by 12.1 % and 13.5 %, respectively.

In 1964, due to the pressure made by the escalation of the conflict between the 
United States and Vietnam in the waters of the Gulf of Tonkin, the development 
strategy of the PRC was changed. The restructuring of the so-called “Third Front”, 
which covered 13 provinces and autonomous regions of China, began (figure 2).

Source: [Li & Wu 2012]
Figure 2. Third-Front Area and Projects

The construction of the “Third Front” involved large-scale investments in remote 
areas of Southwestern and Western China in such spheres as national defense, tech-
nology, mining, processing, energy, transport, and infrastructure. In 1964, the in-
crease in investment compared to the previous year was 36.4 % (figure 1). The key 
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goal was to create a strong production base that would ensure China’s strategic inde-
pendence [Naughton 1988]. With this program, the economy has recovered: the ave-
rage annual growth rate of real GDP over the period from 1964 to 1966 was 14.1 %.

Taking into account the results of the Second Five-Year Plan, the Third Five-
Year Plan (1966–1970) was aimed at the development of agriculture (workers that 
were sent earlier to heavy industry, were returned), industrialization in rural areas 
(program “Five Small Industries” for agriculture-related industries: the production 
of ferrous metals, steel, cement, chemical fertilizers, hydropower), and develop-
ment of consumer goods industries to meet the needs of the population [The State 
Council 2006b]. The Third Five-Year Plan also provided for the establishment of 
national defense priorities against the background of possible war: the military-in-
dustrial complex, science and technology, industry and transport infrastructure. 
This period is characterized by the militarization of the economy.

As a consequence of the Third Five-Year Plan, China’s economy had an average 
growth of 7.4 %. The slowdown in the economy was observed with the beginning 
of the “Cultural Revolution”: –5.7 % in 1967 and –4.1 % in 1968. However, the 
gross value of industrial and agricultural products exceeded targeted indicators by 
14.1 %. Nominal GDP and GDP per capita grew by 20.6 % and 8 %.

The Fourth Five-Year Plan (1971–1975) was a continuation of the previous 
five-year plan with a focus on infrastructure development, where the state planned 
to invest 130 billion yuan over five years [The State Council 2006c]. And also an 
increase in gross industrial and agricultural production by 12.5 %. The most suc-
cessful years of the Fourth Five-Year Plan were 1973 and 1975, which correspond 
to the following economic growth rates: 7.9 % and 8.7 %.

In 1976, the Fifth Five-Year Plan was launched and it was the last year of the 
reign of Mao Zedong – the leader of the Chinese Revolution of 1949 and the 
founder of the PRC. This year was a difficult year for society: The Tiananmen Inci-
dent (“counterrevolutionary incident”); the Great Tangshan earthquake, which kil-
led 242,419 people and the city was razed to the ground; and the death of Mao 
Zedong. Due to these events, China’s economy fell by 1.6 % in 1976 [The State 
Council 2006d].

Summing up the results of the first stage of the evolution of the Chinese eco-
nomic model the following characteristic features can be distinguished:

1. Development of centrally-controlled economy: no influence of market forces 
on factors of production, planned the distribution of resources and control over the 
implementation of plans (the model of the Soviet Union was taken as a basis).

2. Accelerated industrialization: a significant increase in government spending 
on industrial development, in particular, investment in heavy industry (mining and 
processing).

3. Collectivization: development of a collective form of ownership for the re-
form of agricultural and handicraft production, the formation of people’s com-
munes.

4. Technological modernization of production: borrowing technology and stimu-
lating the development of science and technology in the country.

5. Militarization of the economy: maintaining a high level of military readiness 
and defense capacity of the country through the introduction of the investment pro-
gram “Third Front”.

6. Decentralization of economic activity: stimulation of rural industrial develop-
ment in the 1970s.
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7. Partial isolation from the outside world: foreign economic relations were re-
duced to a minimum, during the period the Third Five-Year Plan the course was set 
to develop the economy of self-sufficiency.

Thus, during the period of Mao Zedong’s rule, there was a significant economic 
recovery, growth of per capita income, and the creation of the industrial base for 
China’s further development. However, the growth of the economy has been cycli-
cal because of the economic experiments, wars, and partial isolation from the world 
[Addison 2007, 13].

The second stage of the evolution of the economic model is the shift from the 
construction of socialism to the market transformation and the construction of 
socialism with Chinese characteristics (1978–2012). In 1978, the Third Plenary 
Session of the 11th Central Committee of the Communist Party of China has 
launched a policy of reforms and opening up. “Reforms” stood for the weakening 
of centralized control of economic activities. Also the term “opening up” was ex-
plained by the Chinese government as China’s integration into the world economy. 
Before the reforms, the Chinese economy was a closed one, and the share of for-
eign trade in GDP was 9 %.

The first economic reforms were initiated in 1978 in agriculture and addressed 
the empowerment of rural enterprises. The program of “Four Modernizations” that 
was scheduled up to 2000 was adopted. It consisted of the following stages: by 
1980 – the mechanization of agriculture; by 1985 – completion of the technologi-
cal restructuring of the national economy on the basis of the provisions of the ten-
year plan; by 2000 – being one of the advanced countries in terms of level of 
development of national economy via modernization of agriculture, industry, de-
fense, science, and technology. The “Four Modernizations” program was aimed at 
making China a great economic power of the 21st century. In order to accelerate the 
processes of economic growth, the Chinese government decided to increase the 
volume of foreign trade by opening its markets. So, by then, the key levers of eco-
nomic growth were foreign direct investment, an open market, and access to lead-
ing technologies.

One of the objectives of the Sixth Five-Year Plan (1981–1985), which was 
based on the principle “adjust, reform, rectify and improve”, was to increase Chi-
na’s exports to international commodity markets, and to attract foreign investment 
(table 4) [The State Council 2006e]. The Key Technologies Research and Develop-
ment program was adopted in 1982 in order to develop and introduce innovations.

The creation of special economic zones has become an effective mechanism for 
achieving these goals. In 1979, the State Council decided to establish four “pilot” 
special economic zones: Shenzhen, Zhuhai, Xiamen, Guangdong. Pilot SEZs have 
shown a positive effect on the accumulation of investment and in the increase of 
industrial production, so in the framework of the implementation of regional policy 
in 1984, the government opened more special economic zones in 14 coastal cities 
from Dalian to Beihai. These territories became economic and technological devel-
opment zones, where the country’s technological capacity grew. This corresponds 
to another goal of the Sixth Five-Year Plan – to encourage technological updating 
and promote scientific and technological research and application of the latest tech-
nologies. Science and technology are recognized as the driving forces of produc-
tion. The consequence of economic policy in 1981–1985 was the average annual 
growth rate of the PRC economy of 10.8 %, as well as an increase in the share of 
the service industry in the GDP structure. Due to the opening of special economic 
zones imports (in particular, technological) increased.
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Table 4 
Timeline Five-Year Plans for the Social and Economic Development of PRC, 

1976–2010
Five-Year 

Plans Key priorities and targets Results6

Fifth
1976–19807

realization of 120 major industrial 1) 
projects, including 10 projects in steel 
production, 9 – non-ferrous metallur-
gy, 8 – coal industry, 10 – oil and gas 
production;

infrastructure development (state 2) 
investment – 70 billion yuan);

restructuring of the economy.3) 

– the average annual economic growth 
rate was 6.6 %;
– nominal GDP increased from 294.4 bil-
lion yuan to 451.8 billion yuan;
– nominal GDP per capita decreased from 
316 yuan to 460 yuan;
– in the structure of GDP, the share of pri-
mary and tertiary sectors decreased from 
32.8 % to 30.1 % and 21.7 % to 21.4 % 
respectively, the secondary increased 
from 45.4 % to 48.5 %;
– Exports and imports increased from 
US$ 6.9 billion and US$ 6.7 billion up to 
US$ 18.1 billion and US$ 19.9 billion re-
spectively.

Sixth
1981–19858

achieving an average annual 1) 
growth rate of 5 % for industrial and 
agricultural products;

maintaining the supply and quality 2) 
of consumer goods in line with the 
increase in social purchasing power 
and changing the structure of con-
sumption and maintaining market 
prices;

reduction of consumption of re-3) 
sources, in particular, energy;

stimulating the introduction of 4) 
technological renewal of enterprises 
for the purpose of energy-saving;

promotion of research and devel-5) 
opment in the country and active de-
velopment of education, science, and 
culture;

development of the national de-6) 
fense industry;

development of trade, the attrac-7) 
tion of foreign capital and its efficient 
use;

protection of the environment.8) 

– average annual growth of 10.8 %;
– nominal GDP increased from 486.2 bil-
lion yuan to 896.44 billion yuan;
– nominal GDP per capita decreased from 
489 yuan to 853 yuan;
– in the structure of GDP, the share of pri-
mary and secondary sectors decreased 
from 31.8 % to 28.4 % and 46.4 % to 
43.1 % respectively, tertiary – increased 
from 21.8 % to 28.5 %;
– exports and imports increased from 
US$ 22 billion and US$ 22 billion up to 
US$ 27.4 billion and US$ 42.3 billion re-
spectively.

Seventh
1986–19909

creating favorable socio-economic 1) 
conditions for economic reforms to 
ensure a basic balance between social 
demand and supply;

– the average annual economic growth 
rate of 7.9 %;
– nominal GDP grew from 1 trillion yuan 
to 1.9 trillion yuan;

6 Statistical data from: National Bureau of Statistics of China, UNCTADstat, World 
Bank.

7 [The State Council 2006d].
8 [The State Council 2006e].
9 [The State Council 2006f].
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formation of a socialist economic 2) 
system with Chinese specificity: reg-
ulation of investments in fixed capital 
(energy, communications, telecom-
munications), technological renewal, 
reforming and expansion of enter-
prises, further openness to the outside 
world in combination with internal 
economic growth and expansion of 
external economic and technological 
exchanges;

promoting the development of sci-3) 
ence and education.

– nominal GDP per capita decreased from 
956 yuan to 1634 yuan;
– in the GDP structure, the share of the 
secondary sector decreased from 44 % to 
41.6 %, the tertiary – increased from 
28.9 % to 31.3 %, the share of the prima-
ry sector did not change – 27.1 %;
– exports and imports increased from 
US$ 30.9 billion and US$ 42.9 billion up 
to US$ 62.1 billion and US$ 53.3 billion 
in accordance.

Eighth
1991–
199510

deepening policy reforms and 1) 
openness;

technological modernization of in-2) 
dustry;

a fourfold increase in GDP;3) 
attracting capital to the industrial 4) 

sector;
development of large and medium 5) 

industrial facilities;
development of transport infra-6) 

structure;
development of the financial sys-7) 

tem;
development of foreign trade;8) 
urbanization.9) 

– 12 % annual average economic growth;
– nominal GDP grew from 2.2 trillion 
yuan to 5.9 trillion yuan;
– nominal GDP per capita decreased from 
1879 yuan to 4854 yuan;
– in the structure of GDP, the share of pri-
mary and tertiary sectors decreased from 
24.5 % to 20.5.4 % and 33.4 % to 30.7 % 
respectively, the secondary – increased 
from 42.1 % to 48.8 %;
– exports and imports increased from 
US$ 71.9 billion and US$ 63.8 billion up 
to US$ 148.8 billion and US$ 132.1 bil-
lion respectively.

Ninth  
1996–
200011

completion of the second stage of 1) 
modernization in all directions;

elimination of poverty, raising the 2) 
standard of living of the population to 
the middle-class;

development of modern enter-3) 
prises;

creation of a system of the social-4) 
ist market economy.

– average annual economic growth rate 
was 8.5 %;
– nominal GDP grew from 6.8 trillion 
yuan to 8.9 trillion yuan;
– nominal GDP per capita decreased from 
5576 yuan to 7858 yuan;
– in the GDP structure, the share of the 
primary sector decreased from 20.4 % to 
16.4 %, the secondary and tertiary sec-
tors – increased from 49.5 % and 30.1 % 
to 50.2 % to 33.4 % respectively;
– exports and imports increased from 
US$ 151 billion and US$ 138.9 billion up 
to US$ 249.2 billion and US$ 225 billion 
respectively.

Tenth
2001–
200512

achieving average annual growth 1) 
rates of 7 %;

maintaining stable prices and 2) 
maintaining a balance between exter-
nal revenues and expenditures;

optimization and modernization of 3) 
the industrial structure, as well as the

– the average annual growth rate of the 
economy was 9.8 %;
– nominal GDP grew from 9.9 trillion 
yuan to 15.9 trillion yuan;
– nominal GDP per capita decreased from 
8621 yuan to 14185 yuan;
– in the structure of GDP, the share of

10 [The State Council 2006g].
11 [The State Council 2006h].
12 [The State Council 2006i].
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formation of China’s international 
competitiveness;

infrastructure development;4) 
urbanization;5) 
development of education, in-6) 

crease of R&D expenditures (1.5 % 
of GDP);

reduction of the population growth 7) 
rate; environmental protection: in-
creasing forest cover, reducing pollu-
tion in cities and villages.

primary and secondary sectors decreased 
from 15.8 % to 12.1 % and 50.1 % to 
47.2 % respectively, tertiary – increased 
from 34.1 % to 40.5 %;
– exports and imports increased from 
US$ 266 billion and US$ 243.6 billion up 
to US$ 761.9 billion and US$ 659.9 bil-
lion respectively.

Eleventh 
2006–
201013

building a harmonious society;1) 
the transition to an effective 2) 

growth model;
optimization and modernization of 3) 

industrial structure;
development and implementation 4) 

of innovations in agriculture;
achieving balanced development;5) 
supporting for science, technology, 6) 

and education;
improving the quality of public 7) 

services;
environmental security and effi-8) 

cient resource allocation.

– the average economic growth rate of 
11.4 %;
– nominal GDP grew from 18.5 trillion 
yuan to 34.1 trillion yuan;
– nominal GDP per capita decreased from 
16.5 thousand yuan to 30 thousand yuan;
– in the structure of GDP the share of pri-
mary and secondary sectors decreased 
from 11.1 % to 10.1 % and 47.9 % to 
46.7 % respectively, tertiary – increased 
from 40.9 % to 43.2 %;
– Exports and imports increased from 
US$ 968.9 billion and US$ 791.5 billion 
up to US$ 1577.8 billion and US$ 1,396 
billion respectively.

The Tenth Five-Year Plan (2001–2005) was a continuation of the policy of con-
struction of socialism with Chinese characteristics aimed at increasing economic 
growth to 7 %, retention of unemployment at 5 % level; maintaining price stability 
and balance of the state budget; continuation of the development of foreign trade 
and competitiveness in the world market; reduction of the gap between rich and 
poor, increasing levels of urbanization; an increase in research funding (up to 1.5 % 
of GDP) and accelerating scientific and technological progress; reducing the popu-
lation growth rate [The State Council 2006i]. Planned targets were exceeded: real 
GDP grew by 9.8 %, nominal GDP and GDP per capita increased by 1.6 times, and 
foreign trade volume – by almost 3 times. 

The Eleventh Five-Year Plan (2006–2011) was aimed at building a harmonious 
society, transition to an efficient model of growth; optimization and modernization 
of the industrial structure; development and implementation of innovations in agri-
culture; achieving balanced development, support for science, technology and edu-
cation; improving the quality of public services; environmental safety and efficient 
allocation of resources [The State Council 2006j].

The Eleventh Five-Year Plan coincided with the global financial crisis, natural 
disasters in China, but despite this, China has withstood all the tests and achieved 
significant success: economic growth, the formation of innovativeness of the state, 
improvement of living standards and saving of energy.

In order to stimulate the development of China’s innovation potential and sup-
port national innovations through further financial support for existing and success-
ful government programs, the Chinese government adopted the National Medium- 

13 [The State Council 2006j].
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Long-term Strategic plan of Science and Technology 2006–2020 [Ministry of 
Science… 2006].

In 2010, the State Council of the PRC decided to accelerate the development of 
“strategically new industries”: energy efficiency and environmental protection, 
next generation of information technology, production of high technology equip-
ment, new energy, new materials, vehicles that operate using alternative energy 
[The State Council 2010].

Thus, the period of transformation of the model of economic development from 
the closed socialist one to the open one with market mechanisms (socialism with 
Chinese characteristics) is characterized by:

reform policy1) : structural transformations of the economic system and its mo-
dernization from agriculture to high-technology industries, development of the ser-
vice industry and production increase;

the policy of openness and integration into the world economy2) : opening the 
Chinese economy to foreign investment by the creation of special economic zones, 
increasing the volume of foreign trade and turning China into a world exporter of 
consumer goods;

science and innovation3)  – driving forces of production: development of own 
innovations by stimulating basic and applied science (both in research institutes, at 
the place of production and enterprises), commercialization of innovation in all in-
dustrial sectors and agriculture, reform of the system of protection of intellectual 
property rights and increase in patenting;

urbanization4) : encouraging rural working-age population to move to cities, 
developing urban infrastructure, developing industry and services (education, med-
icine, finance and the like), as of 2010 urbanization has reached the level of 48 %;

quality and standard of living5) : increasing the level of income of the popula-
tion, reducing the gap between the poor and the rich, improving the quality of prod-
ucts, taking measures to protect the environment;

building a harmonious society6) : the development of legal and legislative sys-
tems (harmonious legal state), maintenance of order and tranquility in the country, 
the harmonious coexistence of society and the environment, the formation of the 
middle class.

Thus, the Chinese government has introduced a number of systemic reforms 
aimed at developing an open economy, stimulating purchasing power, developing 
small and medium-sized businesses, creating special economic zones, increasing 
the innovative competitiveness of companies and regions, increasing investment 
attractiveness and the like. In 2010, China became the world’s second-largest eco-
nomy, after the United States, and this is one of the results of a policy of reform 
and opening-up.

The third stage of the evolution of the Chinese economic model – the continua-
tion of the construction of socialism with Chinese characteristics in the new era. 
If Hu Jintao was the ideologist of building a harmonious society, then the ideolo-
gist of socialism with Chinese characteristics in the new era is Xi Jinping, who has 
been the General Secretary of the CPC since 2012.

One of the key differences of Xi Jinping’s concept from the previous ones is the 
promotion of internal development (inclusive development) together with the pre-
servation of China’s policy of openness [Khomenko 2018]. Thus the Twelfth Five-
Year Plan of 2011–2015 contained the objectives of overcoming inequality and 
creating an environment for sustainable growth, stimulating domestic consumption 
and demand, improving social infrastructure (table 5) [The State Council 2011].
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Table 5
Timeline Five-Year Plans for the Social and Economic Development of PRC, 

2011–2020
Five-Year 

Plans Key priorities and targets Results14

Twelfth 
2011–
201515

the average annual economic growth 1) 
rate of 7.8 %;

innovation development is a key pri-2) 
ority: increasing scientific and technical 
potential; accelerate reforms and devel-
opment of education, human resources, 
and facilitate the development of an in-
novative country;

strategic areas of innovative develop-3) 
ment: energy saving, environmental pro-
tection, new-generation information tech-
nology, biotechnology, alternative energy 
sources, materials;

promoting the development of inno-4) 
vative enterprises;

raising R&D expenditures to 2.2 % 5) 
of GDP;

increase of the patenting rate to 3.3 6) 
per 10,000 persons;

expansion of domestic consumer de-7) 
mand.

– the average annual economic growth 
rate of 7.9 %;
– nominal GDP grew from 40.2 trillion 
yuan to 68.9 trillion yuan;
– nominal GDP per capita decreased 
from 35.2 thousand yuan to 50.3 thou-
sand yuan;
– in the structure of GDP, the share of 
primary and secondary sectors de-
creased from 10 % to 8.8 % and 
46.6 % to 40.9 % respectively, tertia-
ry – increased from 43.4 % to 50.2 %;
– exports and imports increased from 
US$ 1.8 trillion and US$ 1.7 trillion up 
to US$ 2.3 trillion and US$ 1.7 trillion 
respectively.

Thirteenth
2016–
202016

comprehensive development of a 1) 
middle-class society;

maintaining high economic growth 2) 
rates – 6.5 %;

innovative development (2.5 % of 3) 
GDP of R&D expenditure);

raising the standard and quality of 4) 
life of the population (6.5 % increase in 
per capita income);

improving the quality of the environ-5) 
ment.

– the average annual economic growth 
rate of 6.7 % in the period 2016–2018;
– nominal GDP grew from 74.4 trillion 
yuan to 90 trillion yuan in 2018;
– nominal GDP per capita decreased 
from 35.2 thousand yuan to 50.3 thou-
sand yuan in 2018;
– in the GDP structure, the share of the 
primary sector decreased from 8.6 % to 
7.2 % in 2018, the secondary and ter-
tiary sectors – increased from 39.9 % 
and 51.6 % to 40.7 % to 52.2 % in 
2018 respectively;
– exports and imports increased from 
US$ 2.1 trillion and US$ 1.6 trillion up 
to US$ 2.5 trillion and US$ 2.1 trillion 
respectively.

In order to continue the policy of openness in 2013, President Xi Jinping an-
nounced the initiative “One Belt One Road”. The published Concept of the Initiative 
presents its general idea: “Championing the ideas of equality, extensive consultation, 
joint contribution, sharing benefits and all-win while abiding by international norms, 
based on the reality of each country and through equal-footed consultation, we should 

14 Statistical data from: National Bureau of Statistics of China, UNCTADstat, World 
Bank.

15 [The State Council 2011].
16 [National Development and Reform Commission 2016].
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actively push forward with all-around pragmatic cooperation with countries along 
the Belt and Road and give consideration to the interests and aspirations of all par-
ties. With combined efforts, we should promote the innovation and development of 
an international metrological system, encourage international mutual recognition 
for metrology, facilitate trade liberalization and contribute to the sustainable devel-
opment of regional economies and societies.” The “One Belt One Road” initiative 
is a peaceful expanding of the PRC’s presence, its culture, traditions, and values.

On May 2015, the Medium-term plan for the development of high-tech industry 
“Made in China-2025” was adopted in order to break the stereotype of “the world 
factory that produces cheap, low quality products due to low-cost labour” and to 
form a new image – of a manufacturer of high value-added products and a country 
with a developed service industry. This plan focuses on the development of high-
tech industries, particularly pharmaceuticals, automotive, aerospace, semiconduc-
tor industries, IT and robotics.

The Thirteenth Five-Year Plan (2016–2020) continues the policy initiated dur-
ing the previous five-year plan and defines the following goals of socio-economic 
development: maintaining economic growth at 6.5 %, creating a more inclusive so-
ciety and improving the living standards, which will ensure the formation of a mid-
dle class, food safety and delivery of public services, the development of an 
innovative nation [National Development… 2016].

At the 19th National Congress of the CPC, Xi Jinping noted that socialism with 
Chinese characteristics has entered a new era: “<...> This means a great break-
through of the Chinese nation: country has stood up, lives a better life and turns 
into a strong and powerful nation that embraces the brilliant prospects of the great 
rejuvenation of the Chinese nation. This has created entirely new opportunities for 
countries and nations that want to speed up their development while preserving 
their independence. Thus, China offers its Chinese wisdom and Chinese develop-
ment approach to solve problems mankind is facing. The new era will be an era of 
further great gains of socialism with Chinese characteristics in the new historical 
conditions. This will be an era of the victorious accomplishment of the task of 
building a moderately prosperous society and the transition to the comprehensive 
construction of a modernized socialist state; this is the era of the realization of the 
Chinese Dream of a great rejuvenation of the Chinese nation made by all the ef-
forts of our people; this is the era of China’s gradual movement into the center of 
international activity and the continuous increase of China’s contribution to global 
development...>” [Xi 2017]. According to Xi Jinping, by 2050 China should be-
come “a rich and powerful, democratic and civilized, harmonious and beautiful 
modernized socialist state”.

In November 2018, Xi Jinping delivered a speech at First China International Im-
port Expo, in which he noted measures for further increase of openness [Xi 2018]:

– stimulation of domestic consumption;
– reduction of duties and facilitation of customs clearance procedures (reduction 

of import clearance costs);
– further liberalization of the investment climate (protection of foreign invest-

ment, the openness of the financial sector, service industry, agriculture, mining, 
manufacturing, telecommunications, education, medicine, and culture);

– strengthening the protection of intellectual property rights (introduction of a 
system of fines);

– construction of a free trade port in Hainan province;
– conclusion of multilateral free trade agreements;
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– implementation of the “Eight initiatives” of the Beijing Summit of the Forum 
on China-Africa Cooperation (industrial promotion, infrastructure connectivity, 
trade facilitation, green development, capacity building, development of health 
care, maintaining people-to-people exchanges, maintaining peace and stability);

– further development of the Shanghai Free-Trade Zone;
– holding of the Import Expo.
Integral elements of socialism with Chinese characteristics in the new era: the 

increase of the openness of the PRC, human-centrism and the construction of mid-
dle-class society, the elimination of poverty in rural areas, environmental protec-
tion, the formation of a world-class army and an innovative nation.

Over 70 years, the People’s Republic of China has made a long way from being 
an agricultural country to becoming a global economic, innovative and technologi-
cal leader. This path was full of transformations and reforms, ups and downs in so-
cio-economic development, but today we see the striking successes of this country, 
as well as the resilience and ability to respond flexibly to external risks. The con-
tinuation of the construction of socialism with Chinese characteristics in the new 
era will ensure the creation of an innovative and middle-class nation. Starting from 
2030, the Chinese economy will become the first largest in the world, and in 2050 
it will be 1.5 times larger than the American one (according to PwC forecasts).
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ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ КНР
О. В. Дроботюк

Цього року Китайська Народна Республіка відзначає сімдесятиріччя з моменту за-
снування. За цей період Китай закріпився на світовій геополітичній і геоекономічний 
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арені як потужний та виважений гравець, який має довгострокові цілі та здійснює 
системні тактичні кроки для їхнього досягнення. Стрімкий поштовх до високих еко-
номічних та соціальних результатів обумовили структурні реформи, розпочаті сорок 
років тому. 

У статті представлено ретроспективний аналіз трансформації економічної моделі 
КНР з 1949 по 2019 рр., на основі якого виокремлено три еволюційні етапи: епоха 
прискореної індустріалізації та побудова соціалізму, ринкова трансформація і побудо-
ва соціалізму з китайською специфікою, інноваційна економіка і побудова соціалізму з 
китайською специфікою в нову еру. Перший етап характеризується суттєвим віднов-
ленням економіки, зростанням доходів на душу населення, створенням промислової 
бази для подальшого розвитку Китаю. Однак зростання економіки було циклічним, 
що обумовлено економічними експериментами, війнами та частковою зовнішньоеко-
номічною ізоляцією. Протягом другого етапу уряд КНР запровадив низку системних 
реформ, спрямованих на розвиток відкритості економіки, стимулювання купівельної 
спроможності, розвиток малого та середнього бізнесу, спеціальних економічних зон, 
нарощення інноваційної конкурентоспроможності компаній та регіонів, підвищення 
інвестиційної привабливості тощо. Третій етап – побудова соціалізму з китайською 
специфікою у нову еру: розширення відкритості КНР, людиноцентризм та побудова 
середньозаможного суспільства, ліквідація бідності у сільській місцевості, захист до-
вкілля, формування армії світового класу та інноваційної нації.

Ключові слова: Китай, економічна модель, економічна реформа, Китайська мрія, 
соціалізм із китайською специфікою, Мао Цзедун, Ден Сяопін, Сі Цзіньпін 

ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ КНР
О. В. Дроботюк

В этом году Китай отмечает семидесятилетие со дня основания. За этот период 
Китай закрепился на мировой геополитической и геоэкономической арене как мощ-
ный и взвешенный игрок, который имеет долгосрочные цели и осуществляет систем-
ные тактические шаги для их достижения. Стремительный толчок к высоким 
экономическим и социальным результатам обусловили структурные реформы, нача-
тые сорок лет назад.

В статье представлен ретроспективный анализ трансформации экономической мо-
дели КНР в период с 1949 по 2019 гг., на основе которого выделены три эволюцион-
ных этапа: эпоха ускоренной индустриализации и построение социализма, рыночная 
трансформация и построение социализма с китайской спецификой, инновационная 
экономика и построение социализма с китайской спецификой в новую эру. Первый 
этап характеризуется существенным восстановлением экономики, ростом доходов на 
душу населения, созданием промышленной базы для дальнейшего развития Китая. 
Однако рост экономики был циклическим, что обусловлено экономическими экспери-
ментами, войнами и частичной внешнеэкономической изоляцией. На втором этапе 
правительство КНР ввело ряд системных реформ, направленных на развитие откры-
тости экономики, стимулирования покупательной способности, развитие малого и 
среднего бизнеса, специальных экономических зон, наращивание инновационной кон-
курентоспособности компаний и регионов, повышение инвестиционной привлека-
тельности и тому подобное. Третий этап – построение социализма с китайской специ-
фикой в новую эру: расширение открытости КНР, человекоцентризм и построение 
среднезажиточного общества, ликвидация бедности в сельской местности, защита 
окружающей среды, формирование армии мирового класса и инновационной нации.

Ключевые слова: Китай, экономическая модель, экономическая реформа, Ки-
тайская мечта, социализм с китайской спецификой, Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, Си 
Цзиньпин
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Rapid growth of trading relations between Ukraine and China as well as the overall 
Chinese economic rise time and again attract attention of our fellow citizens. Demand for 
information on China is constantly growing, however the lack of professional knowledge 
among journalists and experts, along with the absence of a standard unified system of tran-
scribing Mandarin Chinese words and names, leads to deficiency of its presentation. The 
paper looks into main causes of inadequate transliterations, flaws of the currently used sys-
tem and proposes some measures to improve it.

keywords: transliteration, personal names in Chinese, Ukrainian alphabet, pinyin

Проблеми Передачі китайських слів
засобами української мови
Є. В. Гобова

Стрімке зростання китайської економіки до рівня другої у світі та партнер-
ські відносини між Україною та Китаєм все частіше виносять новини про Ки-
тайську Народну Республіку на перші шпальти новин. Разом з тим, відсутність 
усталеної норми та правил передачі китайськомовних слів створює безліч 
помилок та неточностей. Зокрема, навіть імена перших осіб країни часто пе-
редаються невірно: “Ксі Джінпінг” замість “Сі Цзіньпін” (від Xi Jinping), 
“Джианг Земін” замість “Цзян Цземінь” (Jiang Zemin) [Корнєєва 2017, 78]. 
Головним чином це випливає з непрофесійності журналістів, що орієнтуються 
на російськомовні та англомовні джерела інформації та не адаптують їх до 
української мови. Якщо ж врахувати, що іншомовні джерела також не завжди 
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уникають помилок, то кінцевий результат такої опосередкованої транскрипції 
може бути геть викривлений відносно оригіналу. Особливо це стосується та-
ких нюансів, як “династія Цін” та “династія Цінь” – різниця на одну літеру 
може бути неочевидною для нефахівця, але між цими періодами кільканад-
цять століть. Навіть офіційні українські ЗМІ та інформагентства нерідко при-
пускаються помилок у передачі китайських власних назв українською мовою, 
або ж передають чи відмінюють їх непослідовно (Wuhan – “Ухань”, але 
Wuxi – “Вусі” [Укрінформ 2019b], “Сі Цзіньпіня” або “Сі Цзіньпіна” у родо�-
вому відмінку [Борсифен 2014, 9]). Подекуди власні імена спотворюються до 
невпізнаваності: “Менг Ванжу” замість “Мен Ваньчжоу” [Укрінформ 2019a], 
або ж записуються сумішшю російського та українського алфавітів: “дослі-
дження […] Ван Чэнсіна” [Даниленко 2016, 13].

Тривалий час українське сходознавство та китаєзнавство зокрема орієн-
тувалося на норми, встановлені російськими вченими та фахівцями. Так у 
картографії китайські топоніми стандартно перекладені через так звану 
“українізовану паладицю”, тобто адаптовану до українського алфавіту систе-
му транскрипції китайської мови, названу на честь отця Паладія Кафарова, 
котрий створив її у ХІХ столітті [Концевич 2002, 13]. “Українізована палади-
ця” хоч і не має офіційно фіксованої норми, але з невеликими відмінностями 
використовується у всіх офіційних україномовних документах, що стосуються 
Китаю, міжнародних договорах, юридичних документах, у діловодстві по-
сольства КНР в Україні, викладанні китайської мови в українських навчаль-
них закладах, багатьох перекладах китайської літератури тощо. Проте за від-
сутності чіткої та загальнодоступної норми, а також посередництвом нових 
форматів мас�медіа, що не завжди прискіпливо слідкують за достовірністю та 
якістю інформаційних джерел, виникає ряд проблем у практичному застосу-
ванні цієї системи.

Слід визнати, що наявна система має низку недоліків, що випливають з її 
застарілості та недостатньої адаптованості до особливостей української мови. 
Зокрема ініціалі zh�, j� передаються відповідно як “чж�” та “цз�”, хоч вони збі-
гаються з вимовою українських диграфів “дж” та “дз”. Крім того, ініціалі 
“yi�” та “g�” збігаються з вимовою літер “ї” та “ґ”, проте за прикладом росій-
ської “паладиці” передаються літерами “і” та “г”. Також існує ціла низка за-
позичених слів та власних назв, що мають усталену форму, яка суттєво 
відрізняється від запису китайським фонетичним алфавітом “піньїнь”, зде-
більшого з історичних причин (наприклад, “Пекін” насправді мав би тран-
скрибуватися як “Бейцзін”, “Аньхой” – “Аньхуей” тощо). Разом з тим, цілком 
очевидно, що повною мірою передати звучання китайської мови засобами 
української графіки неможливо, через докорінні розбіжності у фонетичній та 
писемній системах двох мов.

Проте головним джерелом помилок у передачі китайських слів та власних 
назв є калькування з російської та англійської мов без врахування особливос-
тей української мови. Так назва китайського міста Чунцін (Chongqing) в 
україномовних новинах перетворюється на “Чунцин” [УНІАН 2019], що є 
очевидним калькуванням із російської мови, де ініціаль “qi” передається як 
“ци”, хоч і має вимову, ближчу до звуку “і” (пор. з китайською ініціаллю “ci”, 
що передається як “цы”). Не менш типовим є некоректне калькування з ан-
глійської, що відбувається через англійську вимову, помилково приписану 
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китайським словам, записаним у піньїнь. Наприклад, назва популярного ки-
тайського бренду “Сяомі” (“Xiaomi”) – серед варіантів її прочитання та тран-
скрипції можна зустріти “ксяомі”, “ксіомі”, “шаомі”, “ксяомай” тощо. Цікаво, 
що навіть слушні спостереження щодо проблем транскрипції не обов’язково 
дозволяють уникнути помилок: «з огляду на поширене транскрибування ла-
тинської транскрипції цих назв за правилами англійської мови, у деяких ви-
падках закріпилася помилкова транскрипція: […] “Ксяомі” (правильно 
“Шао�мі”)» [Глухова 2017, 281]. Це вказує на те, що проблема з вимовою не-
типового для англійської мови складу у цій назві присутня також і серед її но-
сіїв, що тільки додає невизначеності в україномовному вжитку.

Крім неправильної передачі звучання китайських слів та власних назв, від-
сутність стандартної транслітерації створює перепони для доступу та пошуку 
інформації, зокрема складом “жи” в українській мові нерідко записують кіль-
ка різних складів китайської мови, наприклад “zhi”, “ji”, “ri”, хоч правильним 
є лише останній варіант. Якщо врахувати, що кількість складів у китайській 
мові суттєво обмежена, слова китайської мови відносно короткі (більш ніж 
70 % слів – дисилаби [Sun 2006]), а диференціація слів часто залежить від то-
нальності, що не передається у транслітерації, то важливість використання 
єдиної стандартної транслітерації стає цілком очевидною. 

Для вирішення вищезгаданих проблем передачі китайських слів україн-
ською мовою в межах Міжнародної наукової сходознавчої конференції до 
100�річчя від дня народження академіка Омеляна Пріцака, що відбулася 
16 травня 2019 року, було проведено круглий стіл із залученням фахових ки-
таїстів, перекладачів, викладачів та експертів з Інституту української мови 
НАН України. Унаслідок обговорення та подальшого засідання вченої ради 
27 червня 2019 року було прийнято рішення щодо уніфікації системи тран-
скрибування китайської мови засобами української мови у виданнях Інститу-
ту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України.

За основу взято так звану “систему Кірносової” з окремими змінами та до-
повненнями [Кірносова 2009], що в свою чергу спирається на китайський 
фонетичний алфавіт, таблицю складів китайської мови та правила орфографії 
та орфоепії китайської мови [Yin 1990], а також державний стандарт КНР з 
романізації власних назв китайської мови [GB/T 2839�2011 2012]. Єдиною 
відмінністю від “системи Кірносової” є використання апострофа винятково 
для складоподілу, а не в складах, де приголосна ініціаль пом’якшується пе-
ред фіналями, що починаються на “і”, оскільки ця зміна була застосована 
непослідовно (“mie” – “м’є”, але “mian” – “мянь”, “bie” – “б’є”, але “bian” – 
“бянь” тощо).

Основні зміни до традиційної системи транскрибування:
1) Ініціаль g� передається літерою “ґ” як такою, що відповідає звучанню в 

китайській мові. 
2) Ініціаль yi� передається літерою “ї” як такою, що відповідає звучанню в 

китайській мові.
3) Для розмежування складів у позиціях, що дозволяють неоднозначне чле-

нування, використовується апостроф (відповідно до аналогічного правила у 
піньїнь), наприклад: zhuan – “чжуань”, zhu’an – “чжу’ань”; сuowu – “цо’у” 
замість “цоу”. Винятком можуть бути китайські слова, що вже увійшли до 
вжитку в літературі та не потребують уточнення складоподілу, наприклад 
“іхетуань”, Тянаньмень.
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A
a – а  ai – ай   an – ань  ang – ан
ao – ао    

B
ba – ба  bai – бай  ban – бань  bang – бан
bao – бао  bei – бей  ben – бень  beng – бен
bi – бі  bian – бянь  biao – бяо  bie – бє
bin – бінь  bing – бін  bo – бо  bu – бу

C
ca – ца  cai – цай  can – цань  cang – цан
cao – цао  ce – це   cei – цей  cen – цень
ceng – цен  ci – ци   cong – цун  cou – цоу
cu – цу  cuan – цуань  cui – цуй  cun – цунь
cuo – цо    

CH
cha – ча  chai – чай  chan – чань  chang – чан
chao – чао  che – че  chen – чень  cheng – чен
chi – чи  chong – чун  chou – чоу  chu – чу
chua – чуа  chuai – чуай  chuan – чуань  chuang – чуан
chui – чуй  chun – чунь  chuo – чо  

D
da – да  dai – дай  dan – дань  dang – дан
dao – дао  de – де  dei – дей  den – день
deng – ден  di – ді   dia – дя  dian – дянь
diao – дяо  die – дє  ding – дін  diu – дю
dong – дун  dou – доу  du – ду  duan – дуань
dui – дуй  dun – дунь  duo – до  

E
e – е  ei – ей  en – ень  eng – ен
er/r – ер/р    

F
fa – фа  fan – фань  fang – фан  fei – фей
fen – фень  feng – фен  fo – фо
fou – фоу  fu – фу   

G
ga – ґа  gai – ґай  gan – ґань  gang – ґан
gao – ґао  ge – ґе   gei – ґей  gen – ґень
geng – ґен  gong – ґун  gou – ґоу  gu – ґу
gua – ґуа  guai – ґуай  guan – ґуань  guang – ґуан
gui – ґуй  gun – ґунь  guo – ґо  

H
ha – ха  hai – хай  han – хань  hang – хан
hao – хао  he – хе   hei – хей  hen – хень
heng – хен  hong – хун
hou – хоу  hu – ху  hua – хуа  huai – хуай
huan – хуань  huang – хуан  hui – хуей  hun – хунь
huo – хо    
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J
ji – цзі  jia – цзя  jian – цзянь  jiang – цзян
jiao – цзяо  jie – цзє  jin – цзінь  jing – цзін
jiong – цзюн  jiu – цзю  ju – цзюй  juan – цзюань
jue – цзюе  jun – цзюнь   

K
ka – ка  kai – кай  kan – кань  kang – кан
kao – као  ke – ке   ken – кень  keng – кен
kong – кун  kou – коу  ku – ку  kua – куа
kuai – куай  kuan – куань  kuang – куан  kui – куй
kun – кунь  kuo – ко   

L
la – ла  lai – лай  lan – лань  lang – лан
lao – лао  le – ле   lei – лей  leng – лен
li – лі  lia – ля  lian – лянь  liang – лян
liao – ляо  lie – лє  lin – лінь  ling – лін
liu – лю  lo – ло   long – лун  lou – лоу
lu – лу  lü – люй  luan – луань  lüe – люе
lun – лунь  luo – ло   

M
ma – ма  mai – май  man – мань
mang – ман  mao – мао  me – ме  mei – мей
men – мень  meng – мен  mi – мі  mian – мянь
miao – мяо  mie – мє  min – мінь  ming – мін
miu – мю  mo – мо  mou – моу
mu – му    

N
na – на  nai – най  nan – нань
nang – нан  nao – нао  ne – не  nei – ней
nen – нень  neng – нен  ni – ні
nian – нянь  niang – нян  niao – няо  nie – нє
nin – нінь  ning – нін  niu – ню  nong – нун
nou – ноу  nu – ну  nü – нюй  nuan – нуань
nüe – нюе  nun – нунь  nuo – но  

O
o – о  ou – оу   

P
pa – па  pai – пай  pan – пань  pang – пан
pao – пао  pei – пей  pen – пень  peng – пен
pi – пі  pian – пянь  piao – пяо  pie – пє
pin – пінь  ping – пін  po – по  pou – поу
pu – пу    

Q
qi – ці  qia – ця  qian – цянь  qiang – цян
qiao – цяо  qie – цє  qin – цінь  qing – цін
qiong – цюн  qiu – цю  qu – цюй  quan – цюань
que – цюе  qun – цюнь   
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R
ran – жань  rang – жан  rao – жао  re – же
ren – жень  reng – жен  ri – жи   rong – жун
rou – жоу  ru – жу  ruan – жуань  rui – жуй
run – жунь  ruo – жо   

S
sa – са  sai – сай  san – сань  sang – сан
sao – сао  se – се   sen – сень  seng – сен
si – си  song – сун  sou – соу  su – су
suan – суань  sui – суй  sun – сунь  suo – со

SH
sha – ша  shai – шай  shan – шань  shang – шан
shao – шао  she – ше  shei – шей  shen – шень
sheng – шен  shi – ши  shou – шоу  shu – шу
shua – шуа  shuai – шуай  shuan – шуань  shuang – шуан
shui – шуй  shun – шунь  shuo – шо  

T
ta – та  tai – тай  tan – тань  tang – тан
tao – тао  te – те   tei – тей  ten – тень
teng – тен  ti – ті   tian – тянь  
tiao – тяо  tie – тє   ting – тін  
tong – тун  tou – тоу  tu – ту   tuan – туань
tui – туй  tun – тунь  tuo – то  

W
wa – ва  wai – вай  wan – вань  wang – ван
wei – вей  wen – вень  weng – вен  wo – во
wu – у    

X
xi – сі  xia – ся  xian – сянь  xiang – сян
xiao – сяо  xie – сє  xin – сінь  xing – сін
xiong – сюн  xiu – сю  xu – сюй  xuan – сюань
xue – сюе  xun – сюнь   

Y
ya – я  yan – янь  yang – ян  yao – яо
ye – є  yi – ї   yin – їнь  ying – їн
yong – юн  you – ю  yu – юй  yuan – юань
yue – юе  yun – юнь   

Z
za – цза  zai – цзай  zan – цзань  zang – цзан
zao – цзао  ze – цзе  zei – цзей  zen – цзень
zeng – цзен  zi – цзи  zong – цзун  zou – цзоу
zu – цзу  zuan – цзуань  zui – цзуй  zun – цзунь
zuo – цзо    

ZH
zha – чжа   zhai – чжай  zhan – чжань  zhang – чжан
zhao – чжао  zhe – чже  zhei – чжей  zhen – чжень
zheng – чжен  zhi – чжи  zhong – чжун  zhou – чжоу
zhu – чжу   zhua – чжуа  zhuai – чжуай  zhuan – чжуань
zhuang – чжуан  zhui – чжуй  zhun – чжунь  zhuo – чжо
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Крім того, у цій системі зафіксовано окремі вимоги до передачі китайсько-
мовних слів, що найчастіше призводять до помилок або проблем ретрокон-
версії. 

власні імена. Китайські імена та прізвища пишуться окремо, у незмінно-
му порядку – прізвище, ім’я: Лі Дачжао, Ван Лі, Сикун Ту, Сима Сянжу. У 
офіційно�діловому, публіцистичному стилі використання лише прізвища або 
імені – неприпустиме.

Власні назви з титулами або шанобливою часткою “цзи” пишуться через 
дефіс: Лао�цзи, Мен�цзи, Чжуан�цзи тощо.

неперекладні назви. Неперекладні назви класичних літературних пам’я�
ток записуються поскладово: “Лунь юй”, “Да сюе”, “Дао де цзін”. За винят-
ком випадків, коли в назві присутня інша власна назва, що пишеться разом: 
“Ляочжай чжи ї”, – та окремих усталених випадків: “Чуньцю”, “Мен�цзи” 
тощо. 

Китайські назви та терміни з кількох складів у транскрипції записуються 
відповідно до складоподілу у китайській мові: “Женьмінь жибао”, “Шан’у 
їньшуґуань”.

Для назв торгових марок, брендів, компаній використовувати піньїнь без 
позначок тонів, наприклад: інформаційне агентство Xinhua, мобільний теле-
фон марки Xiaomi, компанія Huawei тощо. 

відмінювання 
Відмінюються лише чоловічі власні прізвища та імена з фіналями “�н”, 

“�нь”, “�й”, “�р”. Жіночі власні імена не відмінюються.
Відмінювання назв та термінів відповідно до норм правопису української 

мови за родами номенклатурних назв: (гора) Тайшань – жіночий рід, (озеро) 
Дунтін – середній рід, (журнал) “Дучже” – чоловічий рід. Виняток становлять 
окремі власні назви, що вже увійшли у вжиток у певній формі: (місто) Пекін – 
чоловічого роду, (острів, провінція) Тайвань – чоловічого роду.

Запропоновані зміни до існуючої системи транскрибування китайської 
мови дозволяють оптимізувати використання засобів українського алфавіту і 
водночас не створюють критичних розбіжностей із традиційною системою, 
що є вкрай важливо для наукової, фахової літератури, юридичних та інших 
офіційних документів. Докорінна зміна системи транскрипції, якою логічною 
вона не видавалася б з точки зору фонетики, не є доцільною на сьогоднішньо-
му етапі для українського китаєзнавства через непрактичність та фактичне 
відкидання вже напрацьованого доробку вітчизняних дослідників та перекла-
дачів [Кіктенко 2018, 263–360]. Безперечно, пропонована система не є довер-
шеною та має переглядатися через певний час для поступової та повноцінної 
уніфікації. Однак наразі, на нашу думку, вона є оптимальною з точки зору ба-
лансу між традиціями, що з’явилися наприкінці ХІХ століття, та потребами 
носіїв сучасної української мови.

Важливим аргументом на користь збереження наявної традиції з внесен-
ням мінімальних змін є впізнаваність цієї системи, котра дозволяє відрізнити 
її від кириличного запису корейської чи в’єтнамської мов. Як видно з тих по-
милок, котрих припускаються ЗМІ, проблема полягає скоріше не у недоско-
налості “українізованої паладиці”, а у відсутності її офіційної фіксації як 
стандарту та недоступності для тих, хто не є фаховим китаїстом.

З огляду на те, що ця система не має на меті точну передачу звуків ки-
тайської мови, необхідно зауважити, що вона не є допоміжним засобом для 
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вивчення китайської мови, – таку роль має відігравати піньїнь та Міжнарод-
ний фонетичний алфавіт (МФА). Але вона є зручною для розповсюдження 
новин та інформації з Китаю та про Китай, що успішно демонструє Україн-
ська служба Міжнародного радіо Китаю, котра використовує аналогічну 
систему у своїй діяльності. Незважаючи на окремі недоліки існуючої “украї-
нізованої паладиці”, вона впродовж десятиліть була важливим, хоч і не за-
вжди помітним, інструментом у сферах науки, освіти, культури, політики та 
міжнародних відносин. Пропоновані зміни до неї є мінімальними та необхід-
ними кроками її вдосконалення.
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Проблеми Передачі китайських слів засобами
української мови
Є. В. Гобова

Зростання торговельних відносин між Україною та Китаєм та загальний еконо-
мічний злет КНР привертає все більше уваги серед наших співвітчизників. Запит на 
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інформацію про Китай постійно підвищується, проте відсутність фахових знань у 
журналістів та експертів і відсутність стандартної уніфікованої системи транскрипції 
китайських слів та власних назв українською мовою створюють численні проблеми з 
її коректною подачею. У статті розглянуто основні джерела помилок у транслітера-
ції, недоліки наявної системи та запропоновано шляхи їхнього виправлення.

ключові слова: транслітерація, китайські власні назви, український алфавіт, пі-
ньїнь

Проблемы Передачи китайских слов средствами
украинского языка
Е. В. Гобова

Рост торговых отношений Украины и Китая и общий экономический подъем КНР 
привлекает все больше внимания среди наших соотечественников. Спрос на инфор-
мацию про Китай постоянно повышается, однако отсутствие профессиональных зна-
ний у журналистов и экспертов вместе с отсутствием стандартной унифицированной 
системы транскрипции китайских слов и имен собственных на украинском языке со-
здают многочисленные проблемы с ее корректной подачей. В статье рассмотрены 
основные источники ошибок в транслитерации, недостатки существующей системы 
и предложены способы их исправления.

ключевые слова: транслитерация, китайские имена собственные, украинский 
алфавит, пиньинь
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This article discusses a Mu Dan’s sequence “Eight poems”, written by an outstanding 
Chinese poet and translator of the 20th century. The poet’s works are being actively studied in 
China and around the world. It is the first attempt in Ukrainian sinology to demonstrate the 
singularity of the poetic world by an example of the sequence “Eight poems”, one of the best 
poems in Chinese poetry of the 20th century about love (Wang Zuoliang). To fully understand 
the subject of discussion the article provides a complete translation of the sequence into the 
Russian language, made by the author of this work specifically for this article. After a brief 
description of the poet’s life, an overview of some Chinese scholars and poets’ statements 
about “Eight poems” is given. In addition, the article raises the subject of the European avant-
garde’s influence on the poet’s works and the subject of the continuity of the classical Chi-
nese thought in his sequence “Eight poems,” in which discoveries and revelations of both 
European and Chinese classical literature are magically intertwined. The article suggests the 
author’s commentary and view on text composition of the sequence “Eight poems” from the 
perspective of construction of the eight trigrams in the classic Chinese “Book of Changes”, 
which clarifies the poetic idea of the poems. Using the example of the text composition of the 
eight poems in comparison with the chain of trigrams, the general driving force for the 
feeling development is shown, which can be considered as a certain versatile composition or 
structure of an event. Such an approach to commenting on works of Chinese literature is new 
to the modern scientific world. However, it may be very promising in the coming years.

Keywords: text composition, European avant-garde, translation, trigram, “Book of 
Changes”

ОсОбеннОсти кОмпОзиции пОэтическОгО цикла
“вОсемь стихОтвОрений” му Даня (“十八章”)
Н. А.Черныш
1. поэт-авангардист му Дань и его поэтический цикл “восемь стихотво-
рений”

Среди таких известных поэтов Китая ХХ века, как Го Можо (郭沫若), Сюй 
Чжимо (徐志摩), Ай Цин (艾青), Вень Идо (闻一多), Бянь Чжилинь (卞之琳) 
есть поэт, который принял идеи европейского авангардизма и воплотил их в 
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своем поэтическом творчестве. Его зовут – Чжа Лянчжэн (查良铮), его стихи 
публиковались под именем Му Дань (穆旦). Это один из первых китайских 
поэтов, который воспринял поэтические взгляды европейских поэтов Йейтса 
(叶芝), Элиота (艾略特), Одена (奥登), но в его поэзии можно увидеть элемен-
ты и традиционной китайской эстетики, и традиционной китайской философ-
ской мысли. Его поэтический язык одновременно и простой, и сложный, такой 
язык ведет к вдумчивому чтению, заставляет внимание задерживаться там, 
где встречаются неожиданная мысль или трудное слово. Его стихи – это не 
привычное линейное чтение, не последовательно связанные образы, не реа-
листическое отражение внешнего. Его стихи нужно читать медленно, здесь 
нужен как бы “блуждающий взгляд”, от начала в конец и наоборот, если пере-
читывать, то открывается новый смысл. Такая поэзия приглашает к макси-
мальному участию читателя. Вот, например, стихотворение “Весна” 1942 года:

Зеленое пламя на траве покачивается,
Оно желает обнять тебя, цветок.
Сопротивляясь земле, цветок вытягивается,
Теплый ветер навевает беспокойство или веселье.
Если ты проснулся, распахни окно,
Посмотри, какие красивые желания наполняют сад.
Под синим небом, для вечного, неопределенного, 
В двадцать лет закрыты наши тела,
Словно песня той птицы из глины,
Вы загорелись, но никуда не примкнули.
Ах, свет, тень, звук, оттенок: уже оголены,
С горечью ожидают нового соединения. 

В непростой судьбе Му Даня отразились трагические противоречия его 
времени. В 1945 году он опубликовал первый сборник стихов и в феврале 
того же года в ходе войны сопротивления японским захватчикам присоеди-
нился к китайской экспедиционной армии в качестве переводчика. Был в си-
туации между жизнью и смертью, что повлияло на дальнейшее его творче-
ство. Позже учился в Америке в Чикагском университете, где учил еще и 
русский язык. В 1952 году, закончив университет и отказавшись от приглаше-
ний работать в Индии и на Тайване, вместе с женой вернулся на родину. Но 
там очень скоро, в 1955 году, его обвинили в “исторической контрреволю-
ции”, запретили преподавать. Работал в школьной библиотеке, был вынужден 
прекратить писать стихи, самостоятельно занимался только переводами с ан-
глийского и русского языков. Среди его переводов – “Медный всадник” и “Ев-
гений Онегин” А. Пушкина, “Дон Жуан” Байрона. Иногда целыми днями он 
ни с кем не разговаривал, общался мало, полностью уходил в работу над пе-
реводами. В 1975 году вернулся к поэзии, но успел написать немногим боль-
ше двух десятков стихотворений. Умер за день до операции в 1977 году. Од-
нажды, когда Му Дань уже сильно болел, он показал небольшой чемоданчик 
младшей дочери и сказал, что эту вещь надо сохранить, потому что там руко-
писи переводов, сейчас нельзя опубликовать, но может быть потом дочери это 
удастся сделать. Уже через три года после смерти Му Даня в 1980 году его са-
мый большой перевод поэмы “Дон Жуан” Байрона был опубликован. 

С 1979 года в Китае возрождается интерес к творчеству Му Даня, постепен-
но появляются статьи, научные работы, диссертации, в которых изучают как 
отдельные произведения поэта, так и сравнивают разные периоды его твор-
чества, анализируют особенности его переводов, сопоставляют его поэзию с 
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европейской поэзией и т. д. Его стихотворения переводят на европейские языки 
еще ничтожно мало, есть научные работы на английском языке, но написаны 
они китайскими исследователями [Xin Ning 2008; Xu Wang 2016]. На русском 
или украинском языке на начало 2018 года работ о его творчестве найти не уда-
лось. В работе над переводами его стихотворений на русский язык открывается 
удивительный мир новой поэзии, здесь нельзя не признать огромную ответ-
ственность перед его талантом и ограниченность собственных возможностей.

Поэтический цикл “Восемь стихотворений” оценивается китайскими кри-
тиками как одно из лучших произведений в китайской поэзии ХХ века о 
любви (王佐良) [王佐良 1995]. Этот поэтический цикл написан в феврале 
1942 года, тогда же, когда было написано и стихотворение “Весна”, в котором 
описывается как чувственный весенний порыв наталкивается на невозмож-
ность своего проявления. “Восемь стихотворений” продолжают тему “Вес-
ны”, но глубже и сильнее. В разных китайских изданиях поэтический цикл 
называется “十八章” или “诗八首”, других отличий нет.

“Восемь стихотворений” написаны в период, когда новая китайская лите-
ратура находилась под сильным влиянием западных идей и в поисках новых 
форм выражения, начиная с известного движения за новую литературу 4 мая 
1919 года. Одним из активных участников “поэтической революции” был 
поэт, ученый, общественный деятель Ху Ши, эксперименты которого в обла-
сти поэтической формы вылились в “Восемь стихотворений на байхуа”, на-
писанные двумя годами ранее в 1917 году и опубликованные в журнале 
“Новая молодежь”. В области языка Ху Ши использовал способ “вливать но-
вое вино в старые мехи” (“旧瓶装新酒”), ввел новые слова и значения, поэти-
ческую форму расширил и освободил от традиционных норм. Его поэтические 
опыты – это восемь предельно простых стихотворений, стиль свежий, ровный 
и свободный. Именно эти первые стихотворения Ху Ши на байхуа стали на-
чалом рождения новой формы китайской поэзии. С их появлением заверши-
лись тысячелетнее развитие и стагнация классических форм, и началась эпоха 
новой поэзии [Ху Ши 2017]. В восьми поэтических опытах Ху Ши каждое 
стихотворение имеет свою тему и форму, но можно увидеть тематическое 
сходство двух стихотворений, таким образом, восемь стихотворений имеют 
четыре темы: тема дружбы (“Бабочка”, “На озере”), тема “сон и стих” (“Сон и 
стих”, “Хмель”), тема трудностей или терпения (“Ветер дует”, “Ворона”) и 
тема мимолетности вдохновения (“Красный лист под снегом”, “Ночь”). Одна-
ко Ху Ши еще очень осторожно работает с новыми формами, очень осторож-
но освобождает их от старых условностей, так что даже легче говорить о том, 
как проявляются в его поэтических опытах не новые, а старые формы. Напри-
мер, известному классическому приему параллельных строк и старой теме 
“сон и поэзия” Ху Ши посвящает два стихотворения “Хмель” и “Сон и стих”, 
в одном из них пишет:

Когда опьянеешь, узнаешь крепость вина.
Когда полюбишь, узнаешь тяжесть чувства, –
Ты не можешь исполнить мое стихотворение,
Так и я не могу исполнить твое сновидение1.

1 醉
醉过才知酒浓，
爱过才知情重；––
你不能做我的诗，
正如我不能做你的梦。
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“Восемь стихотворений на байхуа” Ху Ши отсылают читателя китайской 
поэзии к поэтическому циклу “Восемь стансов об осени” (“秋兴八首”) Ду Фу, 
поэта эпохи Тан. Не только название объединяет эти произведения, но и тема-
тическое сходство, те же темы дружбы, трудностей и терпения, мимолетности 
жизни, вдохновения, сновидений. На фоне поэтического цикла Ду Фу стано-
вится понятным новаторство Ху Ши. Сложные литературные отсылки к ми-
фологии, истории, культурным героям древнего Китая без подробного ком-
ментария ученых делают произведение Ду Фу нечитабельным, трудным в 
понимании и при переводе на другие языки. Ху Ши в своем произведении 
убирает весь литературный подтекст, его тексты незамысловаты и просты. В 
китайской комментаторской литературе поэтический текст Ду Фу хорошо из-
учен. В отечественной синологической литературе, пожалуй, наиболее полно 
представлен перевод и комментарий, сделанные Н. Конрадом еще в шестиде-
сятые годы прошлого столетия. Он пишет, что в осенней поэме Ду Фу нет 
“прекрасной ясности”, и следом за китайскими учеными пытается разгадать 
тот или иной сложный образ поэмы. Н. Конрад обращает внимание на дву-
плановость поэмы Ду Фу, он пишет: “Внешний план – то, что поэт видит в 
природе; внутренний – то, что происходит в его душе. Оба плана не отделены 
друг от друга; они перемешиваются, сплетаются, притом весьма прихотливо. 
В каждом из этих двух основных планов – своя двойственность… налицо 
двуплановость не только пространства, но и времени… Во внутреннем плане 
соединено личное и общественное… И, наконец, ещё одна двойственность: 
смешение реального с иллюзорным” [Конрад 1972]. Главной доминантной те-
мой произведения Н. Конрад называет тему жизни и судьбы родины, ведь 
произведение написано Ду Фу в смутные времена на чужбине, вдали от род-
ного дома, в котором переживание своей судьбы слито с переживанием судь-
бы своей родины.

Поэма Ду Фу имеет восемь частей по восемь строк каждая, причем, каж-
дая часть делится на два самостоятельных четверостишия. Точно такая струк-
тура стихотворения и в поэтическом цикле Му Даня, что, кроме названия, 
также сближает два произведения. На это обращает внимание китайский ис-
следователь Сунь Юйши. Однако, пишет ученый, поэтический цикл Му Даня 
отличается последовательной связностью всех стихотворений, у Ду Фу сти-
хотворения полностью самостоятельны и связаны только общей темой осен-
них переживаний [孙玉石 1999]. Кроме структурных соответствий, эти два 
произведения одинаково насыщенны сложными ассоциативными связями и 
многоплановостью выражения, об этом у Му Даня еще будем говорить. Учи-
тывая особенность классического китайского поэта говорить подтекстами, в 
стихотворении о любви раскрывать свои потаенные мысли о родине, неволь-
но возникает вопрос, а нет ли подобных отсылок и в поэтическом цикле 
Му Даня, тем более время написания (1942) было таким же непростым, как и 
время Ду Фу. И тут же находим ответ: поэтический цикл “Восемь стихотворе-
ний” написан о любви, и только о ней. Однако многоплановость поэтического 
цикла Му Даня также комментируется многими китайскими учеными.

В поэтическом цикле Му Даня можно увидеть и другие тексты (основной 
принцип модернистской литературы), можно проследить почти прямую связь 
с “Любовной песней Дж. Альфреда Пруфрока” (The Love Song of J. Alfred 
Prufrock) Т. Элиота, появившейся в 1915 году, в котором внутренний монолог 
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героя начинается такими словами: “Давай пойдем с тобою – ты да я....” (Let 
us go then, you and I…). Если Т. Элиот показывает маленького, нерешительно-
го человека, неспособного к духовному усилию, показывает его “странствия 
по лабиринтам сознания и подсознания” [Ионкис 2015] без какого-либо дей-
ствия, то у Му Даня герой хотя и ведет трудный монолог, но этот монолог – 
усилие разобраться, понять, измениться. В конце концов, лирическому герою 
Му Даня удается стать другим. Эти два произведения очень интересно срав-
нить более детально, и одно, и другое явилось новым словом в литературе на 
своем языке, и сегодня яркая образность, элемент неожиданности, соедине-
ние несоединимого и т. д. продолжают воздействовать на читателя. В этих 
произведениях нет описания любовного чувства самого по себе, как это было 
принято в романтической литературе, но и там, и там показано отношение 
героя к этому чувству, в одном случае это парализующее сомнение и бездей-
ствие, в другом – осознанность чувства, его движения и переживание измен-
чивости.

Предлагаем перевод поэтического цикла “Восемь стихотворений” (“十八
章”) [Му Дань 2010], сделанный после изучения разных комментариев к нему 
китайских ученых2:

1
Твои глаза видят это пламя,
Ты не видишь меня, хотя я тобой загорелся;
Ах, то, что горит, всего лишь зрелые годы.
Твои, мои, мы разделены, словно громадные горы!
В этом природном процессе перерождения,
Я все же полюбил тебя сегодняшнюю.
Даже если я плачу, сгораю, сгораю, опять оживаю,
Знаешь, это всего лишь Бог сам с собой играет.

2
Среди потока камней выпали ты и я, 
Но мы выросли в смертной матке.
Неисчислимы возможности переменчивой судьбы
Никогда не сможешь осуществить самого себя.
Я с тобой разговариваю, верю тебе, люблю тебя,
А в это время уже слышу усмешку Бога,
Он непрерывно рождает других тебя и меня,
Делая мир богаче, но опаснее.

3
Маленький дикий зверек твоих лет,
Дышит как весенняя трава,
Он несет твой цвет, запах, совершенство,
Он хочет твоего безумия в жаркой темноте.
Я прошел твой мраморный дворец разума,
И берегу его потаенную жизнь;
Прикосновение твоей руки к моей как поле,
Там есть его упрямство и мое восхищение.

2Огромная благодарность за помощь в переводе стихотворений профессору Гу Юю 
(谷羽) из Нанькайского университета города Тяньцзинь.
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4
Тихо-тихо, мы обнимаемся 
в мире, освещенном словами,
но та неоформленная темнота ужасна,
когда возможное и невозможное затягивает нас. 
То, что душит нас,
Это сладостное, не рожденное слово,
Его душа нависает, заставляет нас высвободиться,
Войти в свободу и красоту хаотичной любви.

5
Легкий ветерок на закате обдувает поля,
Какие давние причины собраны здесь.
Те смещенные декорации снесли мое сердце,
С древнейших начал устремленное к тебе, спи.
То, из чего дерево, как утес, как камень,
Заставляет меня вечно желать этой минуты,
Вся проявленная красота этого процесса
Способ научить меня любить тебя, учит меняться.

6
Подобное в подобном медленно растворяется,
В разнице снова сгущается неизвестность
На этой опасной узкой тропинке,
Я создал себя в путешествии наверх.
Он существует, слушает мои поручения,
Он охраняет, но оставляет меня в одиночестве,
Его страдания в непрерывном поиске
Твоего порядка, получить и надо снова оставить.

7
Ураган, дальний путь, ночь одиночества,
Утраты, воспоминания, время гармонии,
Никакая наука не избавит от страха
Заставляет в тебе тишину найти и покой – 
О, в твоем беспомощном сердце,
Твой прекрасный мерцающий образ,
Там увидел я, как твое одинокое чувство
Прямо держится и с моим параллельно растет!

8
Не бывает большей близости,
Все случайное установлено между нами;
Только солнечный свет сквозь пестрые листья
В тождестве двух согласных сердец рассеется.
Придет время, и каждый плавно полетит по ветру,
А дерево, дающее жизнь, будет вечно зеленым,
Оно по поводу наших бесчеловечных насмешек
(и слез) в переплетении старых корней успокоится.

2. Особенности композиции “восьми стихотворений” в работах китайс-
ких ученых

Об этом поэтическом цикле написано много китайскими учеными-фило-
логами, писателями, поэтами, например: Ван Цзолян (王佐良), Се Мянь (谢冕), 
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Ду Юньсе (杜运燮), Лань Дичжи (蓝棣之), Лян Бинцзюнь (梁秉钧), Сунь Юйши 
(孙玉石), Сяо Ин (萧映), Чжан Тундао (张同道), Чжен Минь (郑敏), Юй Ши-
цунь (余世存) [王佐良1995; 谢冕1997; 杜运燮1986; 梁竞男2008; 孙玉石1999; 
萧映 1998; 张同道 1996; 余世存 2009] и другие. Они проясняют и комменти-
руют “темные места”, трудные слова, глубинные смыслы произведения. Одним 
из первых, кто еще в далеком 1946 году увидел талант поэта в использовании 
нового языка, ассоциативное и структурное богатство его поэзии, новые по-
строения и сочетания, был Ван Цзолян3 [王佐良1995]. Его характеристика поэ-
зии Му Даня очень точная, но есть одно место, с которым не соглашаются 
сегодня многие китайские исследователи творчества Му Даня, не согласимся и 
мы. Мысль, что лучшее качество поэзии Му Даня совсем не китайское, что 
Му Дань незнаком с древними каноническими книгами Китая, а в его стихах 
сильным является только новаторское начало, вызывает возражения. И вот по-
чему: структурная особенность поэтического цикла “Восемь стихотворений” 
напоминает не только поэму Ду Фу “Восемь стансов об осени”, но и порядок 
триграмм по Вэнь Вану из китайской канонической “Книги перемен”: восемь 
стихотворений по восемь строк, в сумме дающие 64 строки (64 гексаграмм). 
Хотя каждое стихотворение тематически вполне самостоятельное, но его пол-
ный смысл раскрывается только в связи с другими частями поэтического цикла, 
так, в конце цикла становится более заметной основная связующая нить – идея 
перемен: “природный процесс перерождения”, “сегодняшняя ты” (1), “пере-
менчивая судьба”, “непрерывно рождает” (2), “смещенные декорации”, “учит 
меняться” (5), “получить и надо снова оставить” (6). Здесь это самые яркие об-
разы перемен. Современный китайский исследователь Чжан Тундао видит в 
поэтическом цикле действие перемен в переплетении двух пар противополож-
ных элементов, чувства и разума, а также пары Ты и Я4 [张同道 1996]. Чжан 

3 “Я не знаю, как другие видят это стихотворение, для меня в современной поэзии 
Китая это произведение является лучшим стихотворением о любви, в котором глубо-
кие мысли о физическом и бестелесном соединяются. Но настоящее восхищение Му 
Данем здесь: с одной стороны, он сумел выразить интеллектуальное мучение и вместе 
с тем мучительность чувства, с другой стороны, его лучшее качество совсем не китай-
ское. У других китайских поэтов неясность и легкость словно пух, он – настоящий, 
но разговаривает, словно хлопает по столу. Среди всеобщей слабости другие, кажется, 
немного пренебрегают его структурным и ассоциативным богатством. Может быть 
это может объяснить, почему его мало читают, и никто не хвалит. Но его успехи здесь 
тоже относятся к языку. Современные китайские писатели испытывают затруднения 
преимущественно в выборе способа выражения. Древний стиль отбросили, но его 
риторические фигуры возвращаются давлением на новые произведения. Успех Му 
Даня в том, что он с древними каноническими книгами оказался совершенно не зна-
ком. Даже его фантазии, и те нового типа. Та неживая письменность у него под рукой 
разгладилась и стала податливая, она проявила себя перед новой строгостью и перед 
новыми перспективами. У него много таких построений и сочетаний, о которых дру-
гие и не догадываются…”. Из статьи Ван Цзоляна “Му Дань: один китайский поэт” 
(穆旦：一个中国诗人) [王佐良 2014].

4 Так и есть, “Восемь стихотворений” это рентгеновский снимок любви. Чувство, 
разум, ты, я – эти несколько элементов составили основную тему Восьми стихотворе-
ний, чувства и разум (перифраз Бога и Господа, Он), Ты и Я – эти два соотносящиеся 
между собой элемента, между которыми изменения и колебания, падение и рост, рас-
крывают чувство любви с разных сторон и присущие ему внутренние свойства [张同
道 1996].
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Тундао интересно комментирует каждое стихотворение, но с его оценкой по-
следних седьмого и восьмого стихотворений согласиться нельзя. Он пишет, 
что стихотворный цикл написан рационалистически и вместе с тем прекрас-
но, внутри есть сложные темы. В отличие от первых шести стихотворений, 
последние два утратили элемент переменчивости, “этим они испортили абсо-
лютное совершенство цикла: куда, в конце концов, исчезла опасность любви? 
Как возникла полная гармония? Возможно, Му Дань не представляет ясно, но 
и нам не с чего понять, тогда эта гармония всего лишь красота идеала и толь-
ко” [张同道 1996]. Чжан Тундао обратил внимание на гармоничное завершение 
в поэтическом цикле любовной темы и искренне недоумевает, как возможно 
такое идеальное разрешение опасных ситуаций. Прочтение поэтического цик-
ла через триграммы “Книги перемен” помогает понять мысль Му Даня, об 
этом речь еще будет впереди.

К структуре этого поэтического цикла обращаются многие китайские ис-
следователи. Например, Сяо-ин, рассматривая каждое стихотворение, строит 
графический круг в духе “Книги перемен”5:

соединение (4) новая жизнь (5)
узнавание (2, 3) стремление оберегать (6, 7)
встреча (1)  вечность (8)
Другой китайский исследователь поэтического цикла, Сунь Юйши [孙玉

石1999], подробно комментирует каждое стихотворение, он видит структуру 
поэтического цикла Му Даня как нераздельное целое, внутри которого есть 
четыре музыкальные пьесы (каждая пьеса по два стихотворения). В отличие 
от Сяо-ин, которая делит поэтический цикл на шесть частей: встреча, узнава-
ние, соединение, новая жизнь, стремление оберегать и вечность, – Сунь Юйши 
делит поэтический цикл на четыре позиции: первая любовь, страстность, 
умиротворение и хвалебная песнь. Таким образом, через свои представления 
о предмете и через свой читательский опыт китайские авторы работ о поэти-
ческом цикле “Восемь стихотворений” стремятся увидеть в поэтическом про-
изведении логику развития чувства, развитие и трансформацию центрального 
образа.

Существенной особенностью “Восьми стихотворений” Му Даня является 
не просто лирическое описание любовного чувства, но постоянная рефлек-
сия, попытка осознать себя в потоке изменяющихся состояний. С первых 
строк поэтического цикла его “работа с переживанием” – стремление нау-
читься любить, готовность меняться, формирование себя “в путешествии на-
верх” – встраивается в некоторый природный процесс, по которому идет 
развитие чувства и отношения к этому чувству. Внимательный читатель заме-
чает всего два восклицательных знака в произведении, сначала это почти от-
чаяние от разрыва между Я и Ты: “мы разделены, словно громадные горы!”, 
потом принятие этой ситуации, ее понимание: “Там увидел я, как твое оди-
нокое чувство / Прямо держится и с моим параллельно растет!”. Мы уже не 

5 Я считаю, что “Восемь стихотворений” – это поэтический цикл о любви, но здесь 
совсем не имеется в виду пересечение любовных линий, некоторый жизненный опыт 
человека. Это целостное движение чувства, которое возникло, развивается, продол-
жается и сублимируется вслед за естественным ходом жизни. Здесь в размышлениях 
автора о любви проявлены диалектические отношения между душой и телом, страда-
нием и радостью, рождением и смертью [萧映 1998].
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монолитны, не неподвижны, как горы, а в движении роста, хотя оба и одино-
ки. Весь этот “природный процесс перерождения” отражен в восьми триграм-
мах канонической, почти архаической для времени, когда писал Му Дань, 
“Книги перемен”. Саму “Книгу перемен” сегодня воспринимают по-разному: 
или поверхностно, как книгу гаданий, или глубоко и внимательно, как фило-
софский текст, отражающий высокую мудрость древних. Но в большей мере, 
чем гадательный или философский текст древних, эта книга – колоссальный 
источник символического, творческого мышления. Как философский текст 
она стимулирует и развивает абстрактное мышление. Как гадательный текст 
она научает разгадывать знаки природы, разворачивает ум к ее (природы) 
языку. Рациональное здесь понимается не как чистая логическая последова-
тельность, но как способность ассоциативно видеть связи между предметами, 
мыслить образами и быть открытым воображению. И все это проверяется за-
конами, установленными самой природой, первый, основной и главный закон 
которой в китайской культуре – это закон Перемен.

Человек всегда пытался постичь тайну перемен, из древности до нас до-
шло несколько последовательностей триграмм, порядок по Фу Си (伏羲), по 
Вэнь Вану (文王) и порядок Хуанди (皇帝). Как отмечают китайские ученые, 
порядок по Фу Си составлен на основе пространственного деления, порядок 
по Вэнь Вану связан с переменами во времени и постоянным движением. 
Именно порядок по Вэнь Вану и лежит в основе поэтического цикла Му 
Даня. Насколько сознательно поэт использует его в произведении, неизвест-
но, но сегодня эту связь можно увидеть только в самом поэтическом тексте. 

№
триграмма

название
стихия характеристики и свойства

1  乾 Цянь 天 Небо Творчество Крепость Отец

2  坤 Кунь 地 Земля Исполнение Самоотдача Мать

3  震 Чжэнь 雷 Гром Возбуждение Подвижность Старший сын

4  坎 Кань 水 Вода Погружение Опасность Средний сын

5  艮 Гэнь 山 Гора Пребывание Незыблемость Младший сын

6  巽 Сюнь 風 Ветер Утончение Проникновенность Старшая сестра

7  離 Ли 火 Огонь Сцепление Ясность Средняя сестра

8  兌 Дуй 澤 Озеро Разрешение Радостность Младшая сестра

Последовательность триграмм по Вэнь Вану, представленная в таблице, 
выражает жизненный порядок любой вещи или явления, то есть известный 
процесс возникновения, бытия и исчезновения (начало, развитие и конец), ко-
торый описывается Ю. К. Щуцким следующим образом:

“Творческий импульс, погружаясь в среду меона – исполнения, действует 
прежде всего как возбуждение последнего. Дальше наступает его полное по-
гружение в меон, которое приводит к созданию творимого, к его пребыва-
нию. Но так как мир есть движение, борьба противоположностей, то посте-
пенно творческий импульс отступает, происходит утончение созидающих 
сил, и дальше по инерции сохраняется некоторое время лишь сцепление их, 
которое приходит в конце концов к распаду всей сложившейся ситуации, к ее 
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разрешению” [Щуцкий 1993, 86]. Это один из возможных природных поряд-
ков, описанных в “Книге перемен”6, действующих независимо от человека, 
его знания или незнания законов природы, так сказано в Книге. Этот порядок 
можно рассматривать как один из природных композиционных законов: твор-
чество – исполнение – возбуждение – погружение – пребывание – утончение – 
сцепление – разрешение. 

Литературная теория знает такие элементы композиции: пролог, экспози-
ция, завязка действия, основное действие, кульминация, развязка, эпилог, ли-
рическое отступление. Это простые стадии развития сюжета, которым волен 
следовать или не следовать автор. Его воля исходит из замысла, важным спо-
собом воплощения которого и есть композиция – содержание, а не форма. В 
литературной теории композиция рассматривается как форма произведения, в 
самом произведении она становится его содержанием.

Нет уверенности в том, что Му Дань осознанно выстраивал композицию 
своего поэтического цикла по “Книге перемен”, тогда остается признать, что 
природный закон этой Книги работает здесь независимо от воли автора? Ка-
ким бы ни был ответ на этот вопрос, все равно Книга помогает нам увидеть 
идеальную композиционную структуру поэтического цикла, выстроенного по 
“Книге перемен”.

Здесь нам помогает “Книга перемен” в переводе Ю. К. Щуцкого, а также 
“Книга перемен” в переводе с немецкого и английского языков В. Б. Курно-
совой [Вильгельм 1998]. Нужно сказать, что в достаточно большом разноо-
бразии переведенных на русский язык вариантов “Книги перемен” эти два 
перевода являются наиболее авторитетными, на сегодняшний день уже став-
шие классикой древнекитайской канонической литературы на русском языке 
[Щуцкий 1993, 8–9].
3. развитие и трансформация центрального образа

Центральным образом поэтического цикла “Восемь стихотворений” явля-
ется чувство любви как сила изменчивая и вечная одновременно, действую-
щая созидательно и опасная. Чувство рождается, развивается и приходит к 
определенному состоянию. С точки зрения классического композиционного 
построения, стихотворение имеет вполне традиционное развитие основных 
элементов: завязка, развитие, развязка. Интересно проследить соотношение 
восьми стихотворений с порядком триграмм по Вэнь Вану и образностью 
“Книги перемен”. Предлагаем такой комментарий восьми стихотворений поэ-
тического цикла Му Даня:

1
творчество начинается с определенного импульса, который дается Небом 

(Богом, природой), это крепкий дух или сила, способная действовать. В пер-
вом стихотворении – это сила любовного пламени. Лирический герой не только 

6 Кроме упомянутого порядка триграмм по Вэнь Вану, порядка триграмм по Фу 
Си, Рихард Вильгельм описывает триграммы в соответствии с тем, как они даны в 
“Шо гуа чжуань” “说卦传”: “Божество выступает вперед в знаке Чжень, приводит все 
сущности к завершенности в знаке Сюнь, дает увидеть друг друга в знаке Ли, дает 
служить друг другу в знаке Кунь, дает радость в знаке Дуй, ведет битву в знаке Цянь, 
трудится в знаке Кань, делает завершенным в знаке Гэнь” [Вильгельм 1998, 20]. Если 
начало, развитие и конец здесь представлены иначе, то характеристика каждой три-
граммы остается той же, что и в книге Ю. К. Щуцкого [Щуцкий 1993].
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подчиняется ей, но и понимает ее случайный характер: “Я полюбил сегод-
няшнюю тебя”, “ты не видишь меня”, “мы разделены, словно громадные 
горы!”. Здесь нет единства, к которому стремится любовь, каждый видит 
только то, что на поверхности, поэтому это похоже на игру “Бога с самим со-
бой” или на игру случайных внешних сил.

2
исполнение проявляет себя не как завершенность, но как воплощенность, 

оформленность. Не бесконечное небо, а вполне осязаемая земля: “но мы вы-
росли в смертной матке”. В отношениях между влюбленными это – самоот-
дача, выраженная словами: “верю тебе, люблю тебя”. Однако лирический 
герой сразу же замечает неподлинность этих слов: “слышу усмешку Бога”. 
Уже в другой момент “Я и Ты” становятся другими, в мире, который “богаче, 
но опаснее”. 

3
возбуждение – это активность, это пробудившаяся к жизни энергия, это 

подвижность новорожденного. Гром как потрясение, призыв к сознательным 
действиям. У Му Даня в третьем стихотворении возбуждение и подвижность 
проявлены в образе “маленького дикого зверька”, с которым нужно быть 
очень осторожным. Это образы “весенней травы”, “цвета, запаха”, “цветуще-
го поля”… Эта активность жизненной энергии уносит остаточные разумные 
основания, всевозможные предубеждения и страхи. Для чуткого лирического 
героя гром оказывается совсем не страшным. Опасность отступила.

4
погруженность и опасность триграммы Кань вводит в сферу бессозна-

тельного, ночного, потаенного, бездонного: “та неоформленная темнота ужас-
на”. Место сознательной активности занимает восприимчивость. Слова уже 
не действуют: “то, что душит нас, это сладостное, не рожденное слово”, то 
есть то, что не имеет слова, то, что больше слова, сильнее. Здесь опасная 
граница между возможным и невозможным. За пределами возможного от-
крывается бездна невозможного. Что с этим делать?

5
Гора – незыблемость, неподвижность, покой, остановка, сдержанность, се-

рьезность, уверенность: “то, из чего дерево, как утес, как камень”. То, что из-
давна пребывает, существует: “мое сердце, с древнейших начал устремленное 
к тебе”. Здесь встреча Неба и Земли, прошлого и будущего. Здесь возможно 
из “преходящего состояния подняться к состоянию Вечности” [Вильгельм 
1998, 28]. Лирический герой вступает в новую жизнь, где все внешнее отпа-
дает, есть только новая реальность. Надо будет заново “учиться любить, ме-
няться”. Кажется, он готов к этому.

6
Ветер – проникновенность, способность к мягкому, послушному следова-

нию: “на этой опасной тропинке / я создал себя в путешествии наверх”. Про-
исходит утончение восприятия лирическим героем самого себя, появляется – 
Он – внешний Я по отношению к внутреннему Я. Пожалуй, это разделение Я 
на внешнее и внутреннее выводит чувства лирического героя на более высо-
кий уровень, когда приходит понимание того, что страдания обусловлены по-
иском порядка в непостоянстве: “получить и надо снова оставить”. Но это 
разделение Я на внутреннее и внешнее (или вечное и временное) уже есть в 
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первых строках первого стихотворения, где лирический герой отчаянно вос-
клицает: “ты не видишь меня”.

7
сцепление возможно тогда, когда огонь действует на основе какого-либо 

вещества, если нет хвороста, огонь не горит. Огонь дает свет: “Ли – это осве-
щение, в котором все сущности видят друг друга” [Вильгельм 1998, 23]. Да-
лее Р. Вильгельм дает такое толкование триграммы: “Здесь вещи начинают 
соотноситься друг с другом, здесь берет начало действие. Но само это дей-
ствие необычно, поскольку в основе его лежит созерцание” [Вильгельм 1998, 
23]. Триграмма огня отсылает читателя к огню первого стихотворения: “я то-
бой загорелся”, когда лирическому герою ничего не остается, как признать, 
что “ах, то, что горит, всего лишь зрелые годы”. Если действие этого огня мо-
жет быть разрушительным в первом стихотворении, то в седьмом – лириче-
ский герой преодолевает “ураган, дальний путь, ночь одиночества…”, и 
начинает понимать, что можно “в тебе найти тишину и покой”. Это понима-
ние соотносится с созерцанием изнутри внутренней жизни другого человека. 
Об этом как раз говорит вся вторая половина седьмого стихотворения.

8
Радость в разрешении всех затруднительных обстоятельств. Отражение 

небесного в озерной воде. Очищение “скопившейся за день пыли” [Вильгельм 
1998, 25], и тогда “солнечный свет сквозь пестрые листья / в тождестве двух 
согласных сердец рассеется”. У лирического героя появляется ясность виде-
ния себя, своего чувства, любимой, с которой существует естественная дис-
танция, но и обоюдное согласие, которое подобно листьям на деревьях, оди-
наково повернутых к солнцу. Образ дерева отсылает к известным строкам 
Гете: Теория, мой друг, суха, / Но зеленеет жизни древо. Вечная жизнь дерева 
обусловлена, как заметил китайский поэт, переплетением старых корней, ко-
торые могут рассматриваться и как мудрость “Книги перемен” в том числе.

Восемь стихотворений – это восемь ступенек от обжигающего пламени к 
свечению сердца. В этом удивительном природном порядке нет трагизма, есть 
волевой акт самосознания, трезвость мышления и глубина видения. Герою 
удалось осуществить себя: “я создал себя в путешествии наверх”. Действие 
механических, органических или природных сил не может помочь человеку 
“осуществить себя”, во втором стихотворении поэт говорит: неисчислимы 
возможности переменчивой судьбы / никогда не сможешь осуществить 
самого себя. Но то, что “движет солнце и светила” (по Данте) – и есть та 
единственная сила, которая дает возможность осуществления. Об этом “Во-
семь стихотворений” Му Даня.

Конечно, взгляд на поэтический цикл “Восемь стихотворений” Му Даня 
через последовательность триграмм “Книги перемен” достаточно схематич-
ный. Здесь показана общая движущая сила развития чувства, которая в связи 
с данной последовательностью триграмм может рассматриваться как некото-
рая универсальная композиция или структура события. Таких структур (или 
последовательностей) в “Книге перемен” несколько, кроме указанных выше 
последовательностей триграмм по Вэнь Вану, Фу Си и Хуанди, есть несколь-
ко последовательностей гексаграмм (с теми же отсылками к древним мудре-
цам Фу Си, Вэнь Вану, Хуанди). Есть еще загадочные мавандуйские тексты. 
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Так, автором этой работы уже была предпринята попытка прочтения поэтиче-
ской книги О. Седаковой “Китайское путешествие” через первые восемнад-
цать гексаграмм (по Вэнь Вану) [Черныш 2017]. Подобный взгляд на “Книгу 
перемен” как на некоторый набор универсальных последовательностей раз-
вития ситуаций сегодня заслуживает особого внимания.

В работе представлены переводы двух стихотворений выдающегося поэта 
и переводчика ХХ века Му Даня, сделанные автором работы специально для 
этой статьи. Дан краткий обзор работ, посвященных изучению творчества по-
эта в Китае и за его пределами, поставлена проблема изучения композицион-
ных особенностей одного из лучших стихотворений о любви, написанных в 
ХХ веке, по мнению китайского ученого Ван Цзоляна. Наряду с этим подни-
мается тема влияния европейской литературы на творчество поэта и тема 
преемственности китайской классической мысли в его стихотворном цикле 
“Восемь стихотворений”, где чудесным образом переплетаются находки и от-
кровения как европейской, так и китайской классической литературы. Пред-
ложив свой комментарий к восьми стихотворениям поэтического цикла, мы 
руководствовались структурной последовательностью восьми триграмм ки-
тайской классической “Книги перемен”, что дало возможность лучше понять 
поэтический замысел. Такой подход к комментированию произведения китай-
ской литературы является новым для современного научного мира, может 
иметь свои недостатки и ограничения, но, тем не менее, является очень пер-
спективным в ближайшие годы.
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ОсОбливОсті кОмпОзиції пОетичнОгО циклу
“вісім віршів” му Даня
Н. О. Черниш

У цій роботі розглядається поетичний цикл “Вісім віршів” Му Даня, видатного 
китайського поета і перекладача ХХ століття. Творчість поета активно вивчається в 
Китаї та за його межами. Це перша спроба в українській синології уявити своєрід-
ність поетичного світу на прикладі циклу “Вісім віршів”, одного з кращих творів у 
китайській поезії ХХ століття про кохання (Ван Цзолян). Для кращого розуміння 
теми розмови наводиться повний переклад віршованого циклу російською мовою, 
зроблений автором роботи спеціально для цієї статті. Після короткого опису життє-
вого шляху поета дається огляд деяких міркувань китайських вчених і поетів про цей 
цикл. Поряд із цим піднімається тема впливу європейського авангардизму на твор-
чість поета й тема спадкоємності китайської класичної думки. У роботі пропонується 
авторський погляд на композицію віршованого циклу “Вісім віршів” через призму 
побудови восьми триграм китайської класичної “Книги змін”, що проясняє поетичну 
ідею твору. На прикладі композиційної побудови восьми віршів у порівнянні з послі-
довністю триграм показана загальна рушійна сила розвитку почуття, яка може роз-
глядатися як певна універсальна композиція або структура певної події.

ключові слова: композиція, європейський авангардизм, переклад, триграма, 
“Книга змін”

ОсОбеннОсти кОмпОзиции пОэтическОгО цикла
“вОсемь стихОтвОрений” му Даня
Н. А. Черныш

В настоящей работе рассматривается поэтический цикл “Восемь стихотворений” 
Му Даня, выдающегося китайского поэта и переводчика ХХ века. Творчество поэта 
активно изучается в Китае и за его пределами, это первая попытка в украинской си-
нологии представить своеобразие поэтического мира на примере цикла “Восемь сти-
хотворений”, одного из лучших произведений в китайской поэзии ХХ века о любви 
(Ван Цзолян). Для лучшего понимания темы разговора приводится полный перевод 
стихотворного цикла на русский язык, сделанный автором работы специально для 
этой статьи. После краткого описания жизненного пути поэта дается обзор некото-
рых рассуждений китайских ученых и поэтов о данном цикле. Наряду с этим подни-
мается тема влияния европейского авангардизма на творчество поэта и тема преем-
ственности китайской классической мысли. В работе предлагается авторский взгляд 
на композицию стихотворного цикла “Восемь стихотворений” через призму построе-
ния восьми триграмм китайской классической “Книги перемен”, что проясняет поэ-
тическую идею произведения. На примере композиционного построения восьми сти-
хотворений в сравнении с последовательностью триграмм показана общая движущая 
сила развития чувства, которая может рассматриваться как некоторая универсальная 
композиция или структура определенного события. 

ключевые слова: композиция, европейский авангардизм, перевод, триграмма, 
“Книга перемен”
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MIGRATIONS OF TUVANS TO MONGOLIAN PEOPLE REPUBLIC:
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In the present paper, the author dates the process of unofficial resettlement of groups of 
Tuvans from Tuva to the Mongolian People Republic (MPR) territory (the 1930–1970s) 
and connects it, first of all, with Tuva state policy, and then the Soviet government policy 
in this district. So, the activation of migratory sentiment in the Tuvan People Republic in 
the early 1930s explained by the growing authorities pressure on Tuvan society, the perse-
cution and oppression of those who are objectionable, the attempts to collectivize, lack of 
goods, the attack on cult representatives and traditional culture and also the Pan-Mongol 
sentiments of the southern Tuvans. The resettlement of Tuvans to the MPR continued and 
after 1932, when the cessation of uprisings and the introduction of a “new course”, which 
was designed to calm the outraged population and somewhat slow down the radical trans-
formation of Tuvan society. The facts of such relocations became more frequent during the 
Second World War and after it due to the deterioration of the economic situation in the re-
public and the welfare of citizens, Tuva’s accession to the USSR, the establishment of a 
strict border regime and the subsequent transformation of Tuvan traditional economy into 
Soviet standards. The author considers the facts of the resettlement of Tuvans from the Tu-
van People’s Republic to the MPR in 1930–1970s as a difficult choice for part of Tuvans 
who saw themselves as an integral part of the Mongolian world, and also tried to avoid the 
difficult economic situation in Tuva, political repressions, requisition of property and live-
stock, and sedentarization, mobilization to serve in the Red Army during the Second World 
War, the gradual Sovietization and Russification of Tuvan society. Relocation of Tuvans 
from Xinjiang in 1930–1940s can be explained by an attempt to escape from the troubled 
lands, on which uprisings of the Uigurs, Kazakhs, and Mongols broke out one after another 
against the Chinese authorities.

Keywords: collectivization, emigration, Mongol People’s Republic, Mongols, political, 
repressions, Tuvan People’s Republic, Tuvans, USSR, Xingjiang
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Переселення тувинців до Мнр:
ПередуМови, Причини та обставини

І. В. Отрощенко
Проблема переселення тувинців із Туви до сусідньої Монгольської Народ-

ної Республіки (МНР) тривалий час була позбавлена належної уваги з боку 
дослідників. По-перше, вона зачіпала непрості стосунки між Монголією та 
Тувою у 1920–1950-х рр., взаємні образи, претензії та непорозуміння, що на-
ростали між двома країнами впродовж першої половини XX ст. По-друге, 
самі факти втечі громадян із радянського “раю” та їхні причини, зі зрозумілих 
мотивів у самому Радянському Союзі та МНР (де перебували основні кор-
пуси документів, що висвітлюють це явище, та самі учасники подій) не афі-
шувалися. З 1990-х рр. ситуація почала змінюватись, розпочалися польові 
дослідження етнологів на монгольських теренах та опитування літніх тувин-
ців, які залишились жити в Монголії. Переважно опитані розповідали про пе-
реселення 1940–1950-х рр. Цілісне вивчення та дослідження тих історичних 
подій ще попереду і потребує залучення як матеріалів польових досліджень, 
так і документальної спадщини (наразі багато документів ще залишаються за-
секреченими).

Витоки масового переселення тувинців із Туви до МНР стає можливим до-
слідити завдяки неоприлюдненим документам, зокрема, з фондів РДАСПІ 
(РГАСПИ1) (насамперед, ф. 495, оп. 153), а також 3-му тому, присвяченому 
періоду ТНР2, з багатотомного видання документів, підготовленого монголь-
ською та тувинською сторонами [Собрание архивных документов… 2014]. 
Якщо завдяки документам, які збереглися в російських та монгольських архі-
вах, ми бачимо факти такого переселення (втечі) у 1930-ті рр., то у висвітлен-
ні пізнішого етапу цього руху та його причин, за браком розсекречених 
документів, у нагоді стають насамперед польові дослідження етнологів на те-
ренах Монголії [Wheeler 1999, 2000, 41–44; Inamura 2005; Монгуш 2010, 215–
216; Бавуу-Сюрюн 2011; Биче-оол, Самдан 2012, 33; Kristensen 2015; Чулуун, 
Донгак 2015; Серен 2016 та ін.], а також нечисленні доступні дослідникам до-
кументи, зокрема, з Архіву зовнішньої політики РФ (АВП РФ, 06 “Секрета-
риат В. М. Молотова”).

У 1920-ті – на початку 1930-х рр. у ТНР спалахували повстання, подава-
лись петиції від населення за приєднання до МНР, тувинські високопосадовці 
прагнули зближення з сусідньою Монголією [більше див.: Отрощенко 2011, 
136–198]. Час від часу деякі посадовці, аристократи, лами та повстанці з ТНР 
намагалися знайти притулок та порятунок на монгольських теренах. Опитані 
тувинською дослідницею П. Серен літні тувинці-оленярі, громадяни Монголії 
згадували старі часи так: “У той час кочували і на теренах Монголії, і на тере-
нах Туви. Не було кордону. Так і жили. Жили там, де побажають. Кочували на 
теренах Туви, кочували і на теренах Монголії. У той час не було людини, яка 
вказувала би на те, що порушується кордон. Їздили туди, куди душа забажає. 
Більше, звичайно, жили на теренах Туви” [цит. за: Серен 2016, 63–64]. Ось 
уривки з листа радянського чиновника, датованого 4 лютого 1930 р., які ілю-
струють цю ситуацію: «Тут же повинен Вам повідомити про якусь “сімей-
ність” на монгольському кордоні. Монголи подорожують без всяких дозволів 

1 РГАСПИ – Российский государственный архив социально-политической истории.
2 ТНР – Тувинська Народна Республіка (1921–1944).
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у Туву за хлібом, а тувинці в Монголію за тютюном» [РГАСПИ, ф. 495, 
оп. 153, ед. хр. 36, л. 1].

Водночас у 1930–1940-х рр. тривало масове примусове переселення час-
тини соянів, киргисів і чооду, з прикордонних монгольських теренів (вони 
мешкали навколо хребта Хан-Когей) до Тувинської АО (Тес-Хемський та Ер-
зінський кожууни). Процес цей почався ще після укладення договору 1932 р. 
[Чооду 2011]. Натомість, деякі дослідники, пов’язуючи початок цього процесу 
з офіційним встановленням монгольсько-тувинського кордону в 1926/27 рр., 
наголошують, що ці переселення тривали з 1927 до 1951 (1956) року [див., зо-
крема: Wheeler 2000, 40–41; Kristensen 2015, 13]. Однак впродовж кількох ро-
ків після кожного виселення багато тувинців-оленярів поверталися до МНР, і 
їх знову виселяли.

Переселення тувинців із південних хошунів туви до Західної Монголії
Переселення (втечу, перехід груп тувинців) із ТНР на терени Західної Мон-

голії ми спостерігаємо вже під час Хемчицького повстання 1930 року. Один із 
ватажків повстанців Темурдун нібито ще до початку дій мав домовленість з 
ініціаторами повстанського руху у Північно-Західній Монголії (Убсунурський 
аймак, монг. Увс аймаг)3. Так чи інакше, але тувинці виступили першими. 25 бе-
резня 1930 року здійняли повстання лами монгольського монастиря Тугус-
Буянту, що було сприйнято як продовження тувинського виступу. За словами 
начальника ДВО4 Б.-О. Елдев-Очіра, становище було вкрай напружене. Ту-
винці почали перекочовувати на монгольську територію. За їхніми словами, 
вони прагнули об’єднатися з дербетами5. На монгольські терени у районі 
р. Сакіль перейшли загалом 512 тувинців, разом із юртами та худобою. Ніби-
то 80 із них були озброєні. За іншими даними, кількість зброї, принаймні вог-
непальної, була мізерною [РГАСПИ, ф. 495, оп. 153, ед. хр. 41, л. 6]. Загалом, 
схоже, що ця частина населення просто вирішила перекочувати до МНР. Ту-
винці казали, що вони вже об’єдналися з дербетами та впроваджують спільне 
управління. До влади повстанці думали запросити Далай-хана – поважного 
західномонгольського аристократа. Монгольські повстанці разом із представ-
никами тувинців організували штаб у Тугус-Буянту, склад якого невдовзі заа-
рештували монгольські військові. Більшість емігрантів із Туви були передані 
на кордоні тувинському загону, який їх переслідував. Залишися 12 осіб, яких 
ще розшукували монгольські загони [РГАСПИ, ф. 495, оп. 153, ед. хр. 37, 
л. 50]. Проте, врешті-решт, 11-ти6 “заколотникам” вдалося втекти за Алтай до 
Сіньцзяну, де також мешкали етнічні тувинці.

Проте і у 1931 році тривало розкриття так званих контрреволюційних груп 
у майже всіх хошунах Туви. Так, на засіданні Секретаріату ЦК ТНРП7 (від 
18.11.1931) розглядали таке питання. Нібито на монголо-тувинському кордоні 
створено контрреволюційну групу на чолі з феодально-теократичними еле-
ментами (насправді ж так звані змовники нараховували всього 16 госпо-
дарств), яка ставить завданням зрив нових заходів партії та урядів ТНР і МНР. 

3 Тувинці мешкають на теренах цього монгольського аймаку й донині.
4 ДВО – Державна внутрішня охорона МНР.
5 Дербети – монгольська етнічна група, що входить до складу ойратів, у Західній Мон-

голії.
6 Називається й цифра – 16 осіб [История Тувы 2007, 193].
7 ТНРП – Тувинська народно-революційна партія (1921–1944).
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Керівники ведуть агітацію серед населення, що у Монголії податок менше, що 
колгоспів там немає, що Монценкооп8 постачає населення однаково, релігія 
вільно розвивається, тому в Монголії добре, а в Туві погано, отже, потрібно 
приєднатися до Монголії [РГАСПИ, ф. 495, оп. 153, ед. хр. 46, л. 223]. Звичай-
но, мала місце ідеалізація становища у сусідній країні. У Монголії також 
утискали релігію і лютував товарний голод. Засідання, зокрема, постановило:

встановити за обов’язок правлінню Тувценкоопу•	 9 і хошунним комітетам 
партії при розподіленні товарів особливу увагу звертати на сомони, прилеглі 
до монгольського кордону;

налагодити там серед наявних колгоспів енергійну роботу з організацій-•	
но-матеріального зміцнення та залучення до них нових аратів;

поставити за обов’язок Міністерству з культурних справ терміново роз-•	
горнути культурно-просвітницьку роботу, при цьому особливу увагу звернути 
на вищезгадані сомони, прилеглі до монгольського кордону [РГАСПИ, ф. 495, 
оп. 153, ед. хр. 46, л. 224].

Відомо, що під час придушення повстання у Тере-Холі10 (яке розпочалося 
навесні 1932 року) частина повстанців відступили на терени МНР [История 
Тувы 2007, 194]. За деякими даними, у тому ж році другий секретар ЦК ТНРП 
О. Баїр побував у оленярів, що жили у віддалених куточках Тоджинської 
тайги, які під впливом “заколотників” Кунгуртуга11 зібралися виїхати на те-
риторію МНР. Завдяки його вмовлянням багато оленярів залишилися жити на 
землі пращурів [Байыр-оол 2011].

На думку деяких тувинських науковців, повстання 1930 та 1932 років зму-
сили владу вжити дієвих заходів. Кордон із МНР продовжував залишатися під 
пильним наглядом тувинських урядовців. Начальник УДВПО12 О. Сенгіїжик 
підготував доповідну нотатку для ЦК ТНРП та уряду (від 15.08.1932). Згідно 
з цією цидулою, впродовж останніх двох років відбувалися зміна правого ке-
рівництва й прихід до влади представників аратської диктатури; застосування 
методів колективізації й практичне здійснення форм виробничого кооперу-
вання аратських господарств; розгром (фізичний) ламства; переселення фео-
дальних елементів включно до конфіскації їхнього майна; виселення за межі 
республіки російського контрреволюційного елементу й куркульства; ліквіда-
ція самоврядування РСТК13. “Феодально-теократичний елемент”, позбавле-
ний політичного життя й затиснутий економічно, починає чинити завзятий 
опір, стаючи на шлях прихованої, а місцями (Тере-Хольський сомон) відкри-
тої боротьби [РГАСПИ, ф. 495, оп. 153, ед. хр. 55, л. 30]. Начальник УДВПО 
зазначав, що майже вся основна аратська маса Тере-Хольського та Качицько-
го сомонів втягнена у контрреволюційний рух. Незважаючи на те, що “бан-
дитський рух” станом на 15 серпня 1932 року переважно ліквідований, із 

8 Монценкооп – Центральний споживчий кооператив МНР.
9 16 грудня 1924 р. Рада Міністрів ТНР приймає рішення про утворення Тувинського 

центрального кооперативу (Тувинценкооп, ТЦК), що поступово поглинув всі інші торгово-
заготівельні організації і залишився монополістом у цьому виді діяльності.

10 У 1929 році Салчацький хошун був перейменований на Каа-Хемський. У 1932 році 
Каа-Хемський хошун розділений на Пій-Хемський, Танну-Ольський хошуни, а пізніше – 
Тере-Хольський.

11 Кунгуртуг – найвіддаленіше селище на сході Туви (Тере-Хольський хошун).
12 УДВПО – Управління державної внутрішньої політичної охорони ТНР.
13 РСТК – Російська самоуправна трудова колонія (1921–1932).
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зазначених сомонів залишаються відсутніми ще близько 80 осіб. Наразі цьо-
му елементові властиві спроби зв’язатися ідейно та організаційно з контрре-
волюційними та правими елементами в Монголії, організація еміграційного 
руху до Монголії (що охоплює майже всі сомони південної прикордонної сму-
ги) тощо [РГАСПИ, ф. 495, оп. 153, ед. хр. 52, л. 32].

О. Сенгіїжик також писав, що розкрите у серпні (сьоме за ліком 1932 року) 
контрреволюційне угруповання в Тустаг сомоні (Улуг-Хемського хошуну) 
підтверджує орієнтацію на праві та контрреволюційні елементи Монголії. У 
прикордонних сомонах всієї південної смуги ведеться агітація за перекочу-
вання до МНР. Деякі з учасників ліквідованого угруповання у Тустаг сомоні 
вже почали переправляти своє майно до Монголії, розгортаючи агітацію за це 
ж серед аратів [РГАСПИ, ф. 495, оп. 153, ед. хр. 52, л. 33]. 23 жовтня 1933 р. 
начальник УДВПО зауважував: були випадки, коли за особами, які перетнули 
кордон, їздили самі члени партії, не передаючи справи до відповідних органів 
влади. Мовляв, крадіжки мають такий характер, що крадуть феодали й лами, 
щоб завдати збитку державі. Вони крадуть організовано, зі зброєю й перети-
нають кордон із МНР [РГАСПИ, ф. 495, оп. 153, ед. хр. 59, л. 21].

Тувинські історики слушно вважають, що серед основних причин зброй-
них виступів 1930 і 1932 років на Хемчику і у Кунгуртузі були беззаконня та 
свавілля влади щодо представників колишньої політичної еліти, чиновництва, 
духовенства, заможних аратів і селян – перш за все, конфіскація їхньої влас-
ності, непосильні податки, позбавлення старого чиновництва прав і свобод, 
прихована та явна заборона свободи совісті, добровільно-примусова колекти-
візація [История Тувы 2007, 194]. Все це, на думку авторки, було достатніми 
причинами для спроб прикордонного населення ТНР знайти порятунок на 
монгольських теренах. Не виключено також, що спонтанне переселення ту-
винців на монгольські терени у 1930-х рр. стало наслідком усвідомлення, що 
петиції і звернення до влади про бажаність об’єднання з монголами ні до чого 
не призведуть і що треба робити вибір. У 1930 р. була остання (принаймні, ві-
дома авторці) така петиція [Собрание архивных документов… 2014, 319], і в 
цьому ж році, як зазначалося вище, спостерігалися спроби організованого пе-
реселення до МНР помітної кількості тувинських родин у ході Хемчицького 
повстання 1930 року.

Переселення тувинців до МНР продовжувалися і після 1932 р., припинен-
ня повстань і запровадження “нового курсу”, який мав на меті заспокоїти збу-
рене населення та дещо уповільнити радикальну трансформацію тувинського 
суспільства. Так, у середині 1934 р. з Хубсугульського аймака до МЗС МНР 
повідомили, що до сомону Ренчінлхумбе (монг. Рэнчинлхүмбэ) Хубсугуль-
ського аймака (монг. Хөвсгөл аймаг) МНР переселилися понад 30 родин ту-
винських громадян [Собрание архивных документов… 2014, 328]. Мешкають 
тувинці у цьому сомоні й нині. У середині 1938 р. Повноважний представник 
МНР у ТНР Намсрай повідомив, що задля переселення 18 өреге14 тувинських 
громадян угруповання озброєних людей перетнуло державний кордон [Со-
брание архивных документов… 2014, 362–363]. 15 грудня того ж року міністр 
закордонних справ ТНР О. Баїр звернувся до Намсрая з проханням затримати 
шамана Иргак-Кулака, який втік із групою людей [Собрание архивных доку-
ментов… 2014, 364–365].

14 Өреге – двір (господарство).
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Переселення чи то втеча тувинців до МНР тривало і в наступні десятиліт-
тя. Так, наприклад, 10 квітня 1943 р. з’явилося повідомлення, що до вищезга-
даного сомону Ренчінлхумбе переселилися тувинські громадяни [Собрание 
архивных документов… 2014, 406]. Восени 1943 р. тувинський уряд дізнався, 
що до Монголії з Тоджи відкочувало 11 господарств, і вони не збиралися по-
вертатися назад. Тоді генсек ТНРП С. К. Тока та радянський радник ЦК ТНРП 
Я. К. Калиничев, схвильовані цим повідомленням, поїхали до Тоджи шукати 
“антипартійне угруповання” [АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 31, д. 363, л. 58]. Їх тоді 
знаходили то в одному, то в іншому хошуні.

Після входження Туви до складу СРСР в жовтні 1944 року радянські при-
кордонні війська взяли під охорону кордон між СРСР і МНР у межах Тувин-
ської автономної області (ТАО) вздовж зазначеної лінії 1932 року. Поступове 
усвідомлення, що колишні вільні переміщення між Тувою та МНР тепер об-
межуються та припиняються, також поставило мешканців Південної Туви 
перед нелегким вибором. За словами дослідників, спільне кочування тувин-
ців і монголів все ж таки тривало майже до кінця 1950-х рр. [Донгак 2018], 
що, напевно, пов’язано з радянсько-монгольською угодою 1958 року, визна-
ченням та демаркацією кордону15. Чимало з тувинців, які перебралися до 
МНР, час від часу потай перетинали кордон, аби провідати родичів, що зали-
шились у Туві, підтримати одне одного, обмінятися товарами. Хтось кочував 
якийсь час у МНР, потім, наприклад, на рік повертався до радянської Туви, 
щоб згодом знову вирушити на монгольські терени [див.: Серен 2016, 56, 63–
65]. Розповідали також, що у той час, коли оленярі кочували по тайзі, ще не 
було прикордонних знаків між країнами, проте після закриття кордону СРСР і 
Монголії, багато хто змушений був залишитися на монгольській території й 
розлучитися зі своїми рідними, які опинилися по той бік кордону. Єдиним 
зв’язком між розлученими родинами стало листування.

Після вступу Туви до складу СРСР (1944 р.) стали створюватися колгоспи. 
Одночасно зі створенням колгоспів відбувався перехід кочівників на осілий 
спосіб життя. До Хубсугульського аймаку МНР, внаслідок суцільної колекти-
візації, у 1940–1950-х роках перекочувало багато родин із Тоджи та Кунгур-
туга, уникаючи осілого життя. Там вони приєднувалися до тієї невеликої кіль-
кості тувинців, які проживали на цих теренах раніше [Inamura 2005; Монгуш 
2010; Биче-оол, Самдан 2012; Серен 2016 та ін.]. Частина тувинських родин 
змогла перегнати через кордон своїх оленів. Зараз тувинці-оленярі компактно 
проживають у сомоні Цагааннуур та його околицях, що мають назву західної 
і східної тайги, а також розрізнено, в невеликій кількості – в сомонах Улаан-
Уул, Ренчінлхумбе, Баянзурхе Хубсугульського аймака Монголії [Бадарч 2019, 
53]. Мешканці східної тайги є вихідцями з Тоджі, а в західній тайзі облашту-
валися ті, хто перекочував із Кунгуртугу та його околиць. Згідно з переписом 
1935 р., таких оленярів налічувалося близько 40 өреге кількістю 300 осіб, а 
перепис 1958–1959 рр. виявив 200 осіб, включаючи 120 осіб, які постійно ко-
чували в тайзі, що складали 30 өреге з оленями в 400 голів [Бадарч 2019, 53]. 
У 1960-х рр. у вищеназваних населених пунктах проживали 200 осіб з 400 го-
ловами оленів [Бадарч 2019, 53]. Наразі в сомоні Цагааннуур, за деякими да-
ними, проживає 800 тувинців [Серен 2016, 3].

Спочатку монгольська сторона не визнавала прийшлих тувинців за своїх 
громадян, і вони вважалися людьми без громадянства. У цей період багато 

15 Див. також: [Inamura 2005; Серен 2016, 63–64].
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хто з втікачів нелегально жив у тайзі до середини 1950-х рр. Монгольський 
уряд активізував кампанію вигнання оленярів із монгольських теренів. Це 
змусило багатьох з них ховатися в лісі, де вони боролися за виживання на по-
люванні, завжди готові втекти від монгольських держслужбовців [Kristensen 
2015, 13–14]. Ці труднощі, зокрема, змусили кілька родин оленярів віддати 
своїх дітей у родини дархатів16 на усиновлення [Kristensen 2015, 73]. Тільки 
після встановлення кордону в 1955 році тувинці були визнані громадянами 
Монголії [Биче-оол, Самдан 2012, 33]. За повідомленнями самих переселен-
ців, перекочівля з теренів Туви до Монголії тривала аж до 1958 р. Японський 
етнолог Т. Інамура на початку XXI ст. проводив опитування серед тувинців-
оленярів Монголії (самоназва – туха/духа). Серед їхніх спогадів є одна розпо-
відь, фрагмент якої хотілося б тут навести, бо вона є яскравою ілюстрацією 
до тодішніх переселень:

“Мій приїзд до Монголії був у 1948 році, але дев’ять солдатів повернули 
нас до Туви в 1951 році, щоб оселити в Тоджі. Всього 27 сімей були змушені 
повернутися до своїх попередніх будинків, які були за 300 км від Монголії. 
Двоє солдатів були росіянами, а решта – вихідцями з Туви. По дорозі до Туви 
вони відвезли нас до Тенгісу17, де було вбито багато бурят-монголів. Вони 
показали нам черепи і погрожували нам, сказавши, що ми закінчимо так само, 
якщо не продовжимо повертатися до Туви. Мені було дванадцять років, коли 
ми повернулися до Туви. Я навчався в школі з осені 1951 року до весни 
1952 року; це був мій перший досвід отримання офіційної освіти. Школи в 
Тоджі прийняли систему, яка передбачала десятирічну освіту. Були російські 
та тувинські школи. Навіть у тувинських школах викладали і російську, і ту-
винську. У 1952 році ми знову втекли і приїхали до Монголії. Мої батьки збе-
рігали план в таємниці, перш ніж ми вирушили до Монголії. Ми провели 
12 днів на шляху до нашого пункту призначення. В цілому в Монголію повер-
нулися 26 родин. Ми відчайдушно приїхали до Монголії, бо думали, що буде-
мо заслані далеко від нашої батьківщини, коли Радянський Союз закриє 
національний кордон. Крім того, їжі бракувало через Другу світову війну. 
Хвороби поширювалися, і лікарів, які б їх лікували, не було, тому життя бага-
тьох школярів було втрачено. Ми вступили в Монголію, проходячи кордон у 
Ханхі18 (на крайню північ від Хубсугульського аймака). Ми заробляли на жит-
тя, полюючи на тварин на початку. Починаючи з 1955 року, уряд надав нам 
субсидії та підтримку, наприклад, розповсюдження знарядь для полювання. 
Ми стали громадянами Монголії на наступний рік, тому у нас більше не було 
підстав ховатися, міг вільно жити. Діти з того часу мали змогу відвідувати 
школи” [цит. за: Inamura 2005, 140–141].

Датський етнолог Б. Крістенсен записував схожі історії:
“Моя сім’я втекла з Туви в 1952 році, коли мені було всього два роки. Вони 

сказали, що пішли, бо в Туві була велика війна [посилаючись на кампанію 
16 Дархати (монг. дархад) – одна з етнографічних груп монголів, які мешкають у 

північно-західній частині Хубсугульського аймака. В їхньому складі виділялися тюркські, 
самодійські, тунгуські та монгольські компоненти.

17 Річка Тенгіс – річка в сомоні Цагаан-Ууре (монг. Цагаан-Үүр) Хубсугульського ай-
мака. Вона проходить через західну частину вищезгаданої “східної тайги”. Річка бере по-
чаток на кордоні з Росією, на крайній півночі Монголії.

18 Ханх – сомон в аймаку Хувсгел, розташований у північній частині аймака, межує із 
сомонами Ренчінлхумбе, Цагаан-Ууре, Чандмань-Ундер (монг. Чандмань-Өндөр), а також 
з Росією.
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колективізації]. Але російські солдати пішли за нами і змусили моїх батьків 
повернутися до Туви. Вони навіть зв’язали всіх жінок разом і погнали їх на-
зад, немов худобу. Через три місяці мої батьки заговорили про те, наскільки 
красива Монголія, і вирішили знову тікати. ...Люди боялися, бо ми всі чули 
про людей, яких патрульні розстрілювали” [Kristensen 2015, 166].

Мабуть, хтось із таких переселенців прагнув зберегти не лише традицій-
ний господарський уклад, але й світоглядні засади. Так, П. І. Каралькін під 
час польових досліджень у Туві у 1950–1960-ті рр., зокрема, спілкувався з ша-
маном Шончуром із Кунгуртуга, який розповів, що всі тувинські шамани пішли 
до Монголії [Каралькин 2008, 234; див. також: Собрание архивных докумен-
тов… 2014, 364]. Зайве казати, наскільки важливою та невід’ємною була для 
тодішніх тувинців шаманська традиція. Б. Крістенсен розповідає, зокрема, 
про активізацію чуток про чотгора19 в тувинському суспільстві внаслідок по-
літичних обставин, таких як анексія Туви Радянським Союзом [Kristensen 
2015, 153]. Так, дослідник чув розповіді, нібито чотгор змусив тувинців-
оленярів втекти з Туви до Монголії в 1940-х роках: “У школі-інтернаті в Туві 
був хотгор. Він бродив навколо школи, лякаючи дітей, які спали в гуртожит-
ках. Це було схоже на ведмедя. Одна дитина так злякалася, що вона померла. 
Тож люди втекли в Монголію, бо боялися колективізації, війни та чотгора. 
Вони сказали, що ця тварина [чотгор] вночі ходила по сходах”20 [цит. за: 
Kristensen 2015, 153].

Якщо узагальнити оприлюднені польові матеріали, зібрані етнологами, то 
можна скласти приблизний список причин переселення тувинців на монголь-
ські терени після входження Туви до складу СРСР:

1) факт самої анексії Туви Радянським Союзом 1944 року, зокрема, літні 
інформатори розповідали дослідникам, що анексія Туви “започаткувала епоху 
загальної тривоги” (“Older informants recounted how the annexation of Tuva 
initiated an era of general anxiety”) [Kristensen 2015, 13];

2) тувинці боялися, що їх призвуть на службу до Червоної армії під час 
Другої світової війни;

3) домашні тварини були реквізовані під час війни, люди боялися втратити 
худобу, що залишилась, через наступну кампанію колективізації21;

4) хвороби, які забрали життя багатьох школярів, брак лікарів, здатних до-
помогти, пов’язування факту поширення хвороб із містичними явищами;

19 Чотгор у міфах монгольських народів  – злий дух, безпритульна душа померлого не-
природною смертю, демон хвороби, що викрадає душу людини або вселяється в тіло хво-
рого. У шаманських закликаннях чотгори – збірне найменування злих духів.

20 Чотгор може представлятися у вигляді людини, тварини, неживого предмета, чогось 
невизначеного  – тіні, силуету, чогось чорного, може бути невидимий (або частково види-
мий, у формі окремих частин тіла  – ноги, руки, очей), проявляти себе (свою присутність) 
за допомогою різноманітних звуків, світла, маніпуляцій з іншими предметами [Соловьева 
2011, 204].

21 Західний історик Дж. Форсайт підкреслює, що кількість худоби в Туві, яка до 1917 р. 
і між 1932 та 1940 рр. становила в середньому від 1 до 1,5 млн. голів, різко зменшилася 
під час і безпосередньо після Другої світової війни [Forsyth 2000, 373]. У 1945 р. тувин-
ські стада становили лише 760 000 тварин, з яких понад 60 відсотків належали до індиві--
дуальних кочових домогосподарств, які працювали разом як кооперативи. Плани нової 
кампанії колективізації у Туві були проголошені в 1945 р., а в 1948-му була розпочата ще 
одна кампанія масової колективізації серед тувинців [Forsyth 2000, 373].
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5) сум за батьківщиною, коли місця, де тувинські кочівники народилися, 
внаслідок проведення кордону опинилися на монгольській території.

Перелік цих причин проливає світло на той факт, наскільки важкою вияви-
лася для тувинського суспільства непомірна “добровільна” допомога, надана 
ним в роки Другої світової війни Радянському Союзу, і якою так пишалися 
тодішні і продовжують пишатися нинішні тувинські можновладці. Всього за 
роки війни в лавах Червоної армії служили до 8 тисяч жителів Туви (в 1943–
1944 рр.). За постановою ЦК ТНРП від 25 вересня 1941 р., з 15 жовтня всі 
громадяни ТНР чоловічої статі віком від 16 до 50 років в обов’язковому по-
рядку почали проходити військове навчання. Таким чином, до березня 1944 р. 
110-годинне військове навчання пройшли 11772 чоловіків [Монгуш Б. Б. 2010].

Провідні тувинські історики розповідають про обсяги матеріальної допо-
моги Туви СРСР під час Другої світової війни таке: “У числі пожертвувань 
були: весь золотий запас і видобуток золота ТНР воєнних років; щорічна по-
ставка до 12 тисяч тонн обліпихи, 52 тисячі пар лиж, 10 тисяч кожухів, біль-
ше 16 тисяч пар валянок, більше 19 тисяч пар рукавиць, сотні тонн топленого 
масла, борошна, сухарів і кондитерських виробів. Весь збір врожаю з посівів 
йшов до фонду оборони. На фронт було відправлено п’ять ешелонів подарун-
ків на суму понад 10 мільйонів акша, або 35 мільйонів рублів, 50 тисяч бойо-
вих коней. Близько 30 тисяч корів республіка передала для відновлення 
колгоспів і радгоспів Київської області України. Були зібрані кошти на будів-
ництво трьох ескадрилей винищувачів. Громадяни ТНР шефствували над ра-
дянськими госпіталями і дитбудинками” [Аранчын, Моллеров 2010]. Червона 
армія отримала 67 тонн вовни, 400 тонн м’яса, житнього, ячмінного борошна 
і топленого масла, десятки тонн меду, плодово-ягідних консервів і концентра-
тів, рибних виробів, багато тонн перев’язувальних бинтів, ліків національної 
медицини, воску і смоли [Балиев 2010]. Всього в червні 1941 – серпні 1944 р. 
Тува поставила до СРСР понад 700 тисяч голів худоби, з них майже 650 тис. 
голів – безоплатно (не було жодної тувинської родини, що не подарувала б 
фронту від 10 до 100 голів своєї худоби [Балиев 2010]. Судячи зі спогадів пе-
реселенців, така допомога не завжди була добровільною (“конфіскували такі 
речі, як лижі та м’ясо”). Наприклад, 25 серпня 1943 р. відбулося засідання се-
кретаріату ЦК ТНРП, на якому, зокрема, було розглянуто питання про органі-
зацію спеціального фонду допомоги населенню звільнених районів СРСР. 
Було вирішено звернутися до всіх тваринників країни, колгоспів “виділити по 
1–2 голови худоби-молодняка, великої рогатої, овець і коней… задля надання 
допомоги колгоспам звільнених районів” СРСР [АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 31, 
д. 363, л. 49]. Навряд чи громадяни ТНР мали тоді можливість відмовити 
своїй владі.

Загальну кількість переселенців із Туви до МНР визначити складно, 
оскільки тувинці мешкали на теренах Північної Монголії і до 1930-х рр. Бага-
то хто з тувинців, переселившись до сусідньої країни, став приховувати своє 
походження, називаючись монголом. За переписом 1947 року, в МНР нарахо-
вувалося 16000 тувинців. Перепис 1956 року у МНР кількість тувинців вже не 
вказував. На думку відомого американського монголіста Р. Рупена, можливо, 
вони потрапили до графи “інші” – 20800 (2,5 % населення) [Rupen 1966, 67]. 
Всі монгольські народи, які мешкали на теренах МНР, були окремо дбайливо 
перераховані. Деякі дослідники припускають, що між 1959 і 1970 роками ще 
близько 3000 “радянських” тувинців емігрували до МНР [Anderson, Silver 
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1983, 476]. Дехто з науковців на початку ХХІ ст. нараховував 3000–14000 ту-
виномовних на північному заході Монголії [Mawkanuli 2001, 497]. За неофі-
ційними даними, нині в Монголії мешкають близько 25 тисяч тувинців, з них 
тувиномовних приблизно 8 тисяч осіб [Ayyzhy, Mongush 2016a, 3399; див. та-
кож: Хүн ам, орон сууцны 2010 оны улсын тооллого… 2011]. Подекуди у до-
слідників можна зустріти цифру щодо монгольських тувинців у 50000 осіб 
[див.: Todoriki 2010, 96].

З 2011 р., за підтримки уряду Монголії, в країні почала діяти спеціальна 
програма зі збереження і розвитку мови казахів і тувинців, і на Національно-
му телебаченні розпочалося мовлення їхніми рідними мовами [Монгуш, Ба-
дарч 2019, 61]. У березні 2013 р. президент Монголії Ц. Елбегдорж підписав 
наказ про надання тувинцям-оленярам деяких соціальних пільг: виплата за-
робітної плати представникам народу туха, які займаються оленярством, со-
ціальної допомоги їхнім неповнолітнім дітям, безкоштовне навчання в уні-
верситетах Монголії для дітей оленярів, надання фінансової допомоги на 
проїзд в обидва кінці до родичів у Туві один раз на рік22 [Донгак 2017; більше 
див.: Чулуун, Айыжы 2016, 46–48].

Нині контакти між південними тувинцями та монголами прикордонних ай-
маків Монголії поновлюються. Вони спілкуються між собою монгольською, 
причому без жодних перешкод [Куулар 2003, 263]. Згідно із соціологічним 
опитуванням, проведеним тувинськими дослідниками в 2010 р. у прикордон-
них районах республіки: Ерзінському, Тере-Хольському, Тес-Хемському, 
Овюрському, Монгун-Тайгинському, – більшість опитаних жителів Туви 
(40,9 %) і Монголії (53,4 %) не влаштовує існуюча система проходження че-
рез кордон, вони вважають, що необхідно знизити кількість адміністративних 
бар’єрів, зробити вхід вільним [Ойдуп, Кылгыдай 2011, 59].

З історії тувинців сіньцзяну 
Після від’єднання на початку ХХ ст. Алтайського округу від Зовнішньої 

Монголії та передачі його під юрисдикцію Урумчі, а також у результаті різних 
хвиль міграції в XX ст. невелика частина тувинців опинилася на території су-
часного Сіньцзян-Уйгурського автономного округу (СУАР) КНР. Так, напри-
кінці 1920-х – на початку 1930-х рр. фіксувались випадки, коли тувинці, разом 
із казахами та західними монголами, втікаючи від політичних переслідувань 
та економічних негараздів, залишали МНР і перекочовували до сусіднього 
Сіньцзяну – того ж таки Алтайського округу, або, як його ще називали, Ки-
тайського Алтаю. Водночас, в архівних документах знаходимо згадки про ту-
винців, що залишили ТНР після “революційних подій” та низки повстань і 
опинилися у Сіньцзяні [РГАСПИ, ф. 495, оп. 153, ед. хр. 55, л. 33; див. також: 
Ayyzhy, Mongush 2016b, 3406]. Їх нібито в Туві очікували як національних ге-
роїв, які мають, врешті-решт, врятувати країну від “аратської” диктатури. За 
даними УДВПО, зазначені особи посідали у провінції Сіньцзян керівні поса-
ди. Мовляв, цілком очевидно, що “ворожі сили” в майбутньому планують ви-
користовувати цих перебіжчиків для своїх цілей у ТНР.

Проте тувинці емігрували і із Сіньцзяну до МНР – внаслідок тамтешніх 
збройних заворушень 1930-х років, культурної революції [Бавуу-Сюрюн 2011; 

22 Більше про тувинців Монголії див.: [Монгуш 1983; Маннай-оол 1995; Решетов 
1995–1996; Wheeler 1999; Inamura 2005; Монгуш 2010, Биче-оол, Самдан 2012; Kristensen 
2015; Серен 2016, Донгак 2017; Сувандии, Куулар 2017 та ін.].
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Монгуш 2010, 215–216]. Так, сучасні тувинці Кобдо (монг. Ховд) живуть у 
ньому відносно нещодавно, приблизно з 1930–1940 рр., є переселенцями з 
Китайського Алтаю (Алтайський аймак, де мешкають тувинці Сіньцзяну, 
межує на сході з Кобдоським (Ховдінським) аймаком). Кажуть, що причиною 
переїзду тувинців з Китайського Алтаю до Кобдоського аймаку МНР були зі-
ткнення між китайцями і казахами Північного Китаю [Цэцэгдарь 2013, 386; 
більше див.: Ганболд 2015]. Наразі у Кобдоському аймаку проживають 639 ту-
винців, із них 359 у місті, 280 – у сільській місцевості [Ганболд 2015]. Між 
тувинцями Сіньцзяну та жителями Західної Монголії, попри державні кордо-
ни, впритул до середини ХХ століття існували постійні контакти, проте зго-
дом вони значно послабшали23.

Сьогодні “китайські” тувинці компактно проживають у багатонаціонально-
му Алтайському окрузі Ілі-Казахської області (ІКАО) Сіньцзян-Уйгурського 
автономного району КНР; їх нараховують від 2500 до 6000 осіб [більше див.: 
Юша 2017]. Деякі автори зазначають, що через зменшення тувинського насе-
лення у Сіньцзяні та ослаблення його лінгвістичних і культурних особливос-
тей після 1949 року ця група розглядалася урядом КНР як частина монголь-
ської національності [Jianmin Wang 2002, 177]. Отже, всі тувинці записані в 
паспортах монголами, що ускладнює встановлення їхньої реальної кількості. 
Зараз спостерігається спроба реанімувати етнонім тыва в межах Китаю в 
якості самоназви народу, щоб інші етноси використовували щодо китайських 
тувинців цей етнонім [Юша 2017].

У зв’язку з реалізацією урядової програми з розвитку західних районів Ки-
таю зросла тенденція обезземелювання сіньцзянських кочівників, вони втра-
чають літні пасовища, місця їхнього традиційного проживання активно ску-
повуються ханьцями. Крім того, у зв’язку з розвитком туризму і створенням у 
мальовничих куточках Сіньцзяну туристичних зон життєвий простір кочівни-
ків із кожним роком звужується [більше див.: Отрощенко 2016, 97–103].

Маленькі тувинці вчаться в тамтешніх казахських або монгольських шко-
лах, причому перевага надається останнім, оскільки офіційно вони вважаються 
монголами [Монгуш 2012]. У таких школах працюють переважно вчителі-
тувинці. Тувинці вважають, що старомонгольська писемність, порівняно з ка-
захською, набагато краще передає звуки тувинської мови [Юша 2011a]. Вод-
ночас, за словами російського етнолога Ж. Юши, китайську мову й писемність 
тамтешнім тувинцям необхідно знати досить добре, щоб отримати освіту і 
знайти гідну роботу24. Тому останнім часом батьки з малих років починають 
учити своїх дітей нескладним ієрогліфам, математичним додаванням [Юша 
2011a; див. також: Монгуш 2012]. Багато молодих тувинців уже досить при-
стойно говорять і пишуть китайською; китайська стала мовою спілкування 
всіх народів Сіньцзяну. На цьому тлі позиції місцевих мов і тувинської зокре-

23 Більше про тувинців Сіньцзяну див.: [Mawkanuli 2001; Jianmin Wang 2002; Бавуу-
Сюрюн 2011; Монгуш 2010, 2012; Айыжы, Конгу 2013; Jingjing Yang at all 2014; Yuxin 
Hou 2014; Юша 2011a-b, 2017 та ін.].

24 Ще одна дослідниця, М. Бавуу-Сюрюн, розповідає, що, зокрема, долучитися до ту-
ристичного бізнесу тувинцям Алтайського округу ІКАО заважає мовний бар’єр, оскільки 
вони недостатньо володіють китайською мовою [Бавуу-Сюрюн 2011]. Основний же кон-
тингент туристів, які відвідують, зокрема, оз. Канас, становлять китайці. М. Бавуу-
Сюрюн також підкреслює, що саме погане знання китайської мови згодом стає для ту-
винців Алтайського округу ІКАО бар’єром у здобутті вищої освіти.
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ма помітно слабшають, – каже відома дослідниця М. Монгуш [Монгуш 2012]. 
“Останнім часом наших одноплемінників у Китаї хвилюють питання їхнього 
майбутнього як етносу: чи зможуть вони залишитися тувинцями через 50–
60 років; чи збережуть наступні покоління рідну мову, звичаї й традиції пра-
щурів. Побоювання ці породило поступове збільшення кількості китайців у 
цих краях”, – зазначала Ж. Юша після відвідин Алтайського округу ІКАО 
2011 року [Юша 2011b; див. також: Юша 2017].

висновки
Активізація переселенських настроїв у ТНР на початку 1930-х рр. була 

викликана зростаючим тиском влади на тувинське суспільство: спробами 
провести колективізацію, переслідуваннями та утисками неугодних, зокрема 
атакою на представників культу, традиційну культуру, а також панмонголь-
ськими настроями тувинців південних хошунів. На думку авторки, цілеспря-
моване переселення тувинців на монгольські терени у 1930-х рр. також стало 
наслідком усвідомлення, що петиції і звернення до влади про бажаність 
об’єднання з монголами ні до чого не призведуть. У 1930 р. була остання 
(принаймні, відома авторці) така петиція і в цьому ж році, як зазначалося 
вище, спостерігалися спроби організованого переселення до МНР помітної 
кількості тувинських родин у ході Хемчицького повстання 1930 року. Пересе-
лення тувинців до МНР продовжувалися і після 1932 р., припинення повстань 
і запровадження “нового курсу”, який мав на меті заспокоїти збурене насе-
лення та дещо уповільнити радикальну трансформацію тувинського суспіль-
ства. Факти таких переселень почастішали під час Другої світової війни та 
опісля неї внаслідок погіршення економічної ситуації в республіці та добро-
буту громадян, входження Туви до складу СРСР, встановлення суворішого 
прикордонного режиму та подальшої трансформації тувинського традиційно-
го господарства під радянські стандарти.

Отже, переселення тувинців з Тувинської Народної Республіки до МНР у 
1930–1970-х рр. ми розглядаємо як нелегкий вибір частини тувинців, яка ба-
чила себе невід’ємною часткою монгольського світу, а також намагалася втек-
ти від важкої економічної ситуації в Туві, седентаризації, примусової 
мобілізації на службу до Червоної армії під час Другої світової війни, полі-
тичних репресій, поступової радянізації та русифікації тувинського суспіль-
ства. Аналогічні процеси тривали й серед радянських бурятів, проте тувинська 
еміграція, розпочавшись пізніше, тривала довше – за деякими даними, аж до 
1970-х рр. Переселення тувинців із Сіньцзяну, швидше за все, пояснюється 
намаганням втекти з неспокійних земель, на яких спалахували одне за одним 
повстання уйгурів, казахів та монголів проти китайської влади.
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Переселення тувинців до Мнр:
ПередуМови, Причини та обставини
І. В. Отрощенко

У представленому дослідженні авторка датує процес неофіційного переселення 
груп тувинців із Туви на терени МНР 1930–1970-ми рр. і пов’язує його, насамперед, 
із державною політикою спочатку ТНР, а потім і радянської влади. Так, активізація 
переселенських настроїв у ТНР на початку 1930-х рр. пояснюється зростаючим тис-
ком влади на тувинське суспільство, переслідуваннями та утисками неугодних, спро-
бами провести колективізацію, товарним голодом, атакою на представників культу, 
традиційну культуру та панмонгольськими настроями тувинців південних хошунів. 
Переселення тувинців до МНР продовжувалися і після 1932 р., припинення повстань 
і запровадження “нового курсу”, який мав на меті заспокоїти збурене населення та 
дещо уповільнити радикальну трансформацію тувинського суспільства. Факти таких 
переселень почастішали під час Другої світової війни та опісля неї внаслідок погір-
шення економічної ситуації в республіці та добробуту громадян, входження Туви до 
складу СРСР, встановлення суворішого прикордонного режиму та подальшої транс-
формації тувинського традиційного господарства під радянські стандарти. Авторка 
розглядає факти переселення тувинців із Тувинської Народної Республіки до МНР у 
1930–1970-х рр. як нелегкий вибір частини тувинців, які бачили себе невід’ємною 
часткою монгольського світу, а також намагалися втекти від політичних репресій, 
реквізиції майна та худоби, седентаризації, примусової мобілізації на службу до Чер-
воної армії під час Другої світової війни, поступової радянізації та русифікації ту-
винського суспільства. Переселення тувинців із Сіньцзяну у 1930–1940-х рр. можна 
пояснити намаганням залишити неспокійні землі, на яких спалахували одне за одним 
повстання уйгурів, казахів та монголів проти китайської влади.

Ключові слова: еміграція, колективізація, монголи, Монгольська Народна Рес-
публіка, повстання, політичні репресії, Сіньцзян, СРСР, Тувинська Народна Республі-
ка, тувинці 

Переселение тувинцев в Мнр:
ПредПосылКи, Причины и обстоятельства
И. В. Отрощенко

В представленном исследовании автор датирует процесс неофициального пересе-
ления групп тувинцев из Тувы на территорию МНР 1930–1970-ми гг. и связывает его, 
прежде всего, с государственной политикой сначала ТНР, а затем и советской власти. 
Так, активизация переселенческих настроений в ТНР в начале 1930-х гг. объясняется 
растущим давлением власти на тувинское общество, преследованиями и притесне-
ниями неугодных, попытками провести коллективизацию, товарным голодом, атакой 
на представителей культа, традиционную культуру и панмонгольскими настроения-
ми тувинцев южных хошунов. Переселение тувинцев к МНР продолжались и после 
1932 г., прекращения восстаний и введения “нового курса”, который был призван 
успокоить возмущенное население и несколько замедлить радикальную трансфор-
мацию тувинского общества. Факты таких переселений участились во время Второй 
мировой войны и после нее вследствие ухудшения экономической ситуации в ре-
спублике и благосостояния граждан, вхождения Тувы в состав СССР, установления 
строгого пограничного режима и последующей трансформации тувинского тради-
ционного хозяйства под советские стандарты. Автор рассматривает факты переселения 
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тувинцев из Тувинской Народной Республики в МНР в 1930–1970-х гг. как нелегкий 
выбор части тувинцев, видевших себя неотъемлемой частью монгольского мира, а 
также пытавшихся избежать политических репрессий, реквизиции имущества и ско-
та, седентаризации, принудительной мобилизации на службу в Красную армию во 
время Второй мировой войны, постепенной советизации и русификации тувинского 
общества. Переселения тувинцев из Синьцзяна в 1930–1940-х гг. можно объяснить 
желанием покинуть неспокойные земли, где одно за другим вспыхивали восстания 
уйгуров, казахов и монголов против китайских властей. 

Ключевые слова: коллективизация, монголы, Монгольская Народная Республи-
ка, политические репрессии, Синьцзян, СССР, Тувинская Народная Республика, ту-
винцы, эмиграция
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In this Yevgen Sautin’s strategy paper review, PhD. Serhii Koshovyi highlights China’s 
interests in the Black Sea Region in relation to its BRI initiative. 

The 2018 strategy paper of the Foreign Policy Research Institute (FPRI) “China’s Black 
Sea Ambitions” includes case studies on People’s Republic of China (PRC) engagement in 
Ukraine, Romania, Bulgaria and Georgia, as well as Chinese diplomacy geopolitical agenda 
in the Black Sea region and in wide Europe. There is no doubt that the current analytical 
material analyzed the behavior, interest and influence of China, whose political weight is 
growing at a rapid pace not only as a global player, but also as an emerging world power in 
the Black Sea region as a whole and in number of countries in particular. China has pushed 
forward across many different sectors, funding critical infrastructure projects, prompting lo-
cal governments and institutions to cooperate, cultivating ties with political, military and 
of course business elites. China unveiled a wide-ranging set of incentives to mentioned 
countries companies and individuals. In this context, Y. Sautin’s material becomes espe-
cially relevant.

key words: the Belt and Road (BRI) initiative, China, bilateral relations, Sino-Ukraini-
an ties, Sino-Romanian ties, Sino-Bulgarian ties, Sino-Georgian ties, Sino-EU relations, 
security, diplomacy

Рецензія на аналітичну записку Є. саутіна
“yevgen sautin, China’s BlaCk sea amBitions //
BlaCk sea stRategy papeRs. – foReign poliCy 
ReseaRCh institute, 2018. – 22 p.”

У грудні 2018 р. провідний американський аналітичний центр “Інститут 
досліджень зовнішньої політики” (далі – FPRI), який розташований у м. Фі-
ладельфії (штат Пенсильванія, США) опублікував аналітичний матеріал 
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авторства молодого дослідника-синолога, доктора філософії Кембриджського 
університету Євгена Саутіна “China’s Black Sea Ambitions” (“Чорноморські 
амбіції КНР”).

Цей матеріал був підготовлений в рамках існуючого проекту досліджень 
“The Black Sea Strategy Papers” (“Чорноморські стратегічні матеріали”), який 
спільно реалізують експерти аналітичної установи FPRI та запрошені науковці-
міжнародники, які вивчають міжнародну політику Чорноморського регіону, 
зовнішню політику Болгарії, Грузії, Молдови, Румунії, РФ, Туреччини та 
України.

Не викликає жодних сумнівів наукова новизна рецензованого аналітичного 
матеріалу, яка полягає насамперед у тому, що в ньому здійснюється спроба 
зрозуміти та проаналізувати поведінку, інтерес та вплив Китаю, політична 
вага якого на світовій арені зростає стрімкими темпами не лише як глобаль-
ного учасника, а і одного із представників третьої сили в Чорноморському ре-
гіоні в цілому та низці країн зокрема. З цієї точки зору цілком зрозумілим є 
зацікавлення до сучасного Китаю та увага до Чорноморського вектору китай-
ської зовнішньої політики, який проявив автор рецензованого аналітичного 
матеріалу. Ми виходили з того, що детальне вивчення наслідків глобалізації, 
які вже проявилися, є запорукою усвідомленої участі за активним просуван-
ням Китаєм своєї ролі в подальших глобалізаційних процесах.

Слід зауважити, що Є. Саутін досить детально зупинився на проблемі ак-
туальності свого дослідження, виклавши це на кількох сторінках, що не часто 
зустрічаємо в аналітичних студіях подібного штибу.

Розпочинаючи своє дослідження, автор відзначає геоекономічну і геостра-
тегічну цінність Чорноморського регіону, формулює чітку позицію Китаю у 
якості актора у зазначеному регіоні. Слід зауважити, що дослідник добре 
знає предмет, вільно володіє китайською мовою та має фахові знання у сфері 
зовнішньої політики.

Структура рецензованого матеріалу є доволі логічною. Матеріал скла-
дається із вступної частини, декількох розділів, які присвячені двосторонній 
взаємодії (китайсько-українські відносини, китайсько-румунські відносини, 
китайсько-болгарські відносини, китайсько-грузинські відносини), загальних 
висновків і має практичну направленість результатів наукового дослідження, 
що цілком відповідає поставленій меті і сформульованим завданням та дозво-
ляє ґрунтовно розглянути головні аспекти вказаної тематики дослідження.

Завдяки проведеному дослідженню з тематики сходознавчого профілю да-
ний матеріал є однією з нових спроб зрозуміти та проаналізувати зовнішньо-
політичну стратегію керівництва КНР не лише щодо окремо взятих країн 
(Україна, Румунія, Болгарія, Грузія), а й загалом Чорноморського простору, 
подивитися на це у комплексі, цілісно. У цьому контексті матеріал Є. Саутіна 
набуває особливої актуальності. Водночас, на жаль, дослідник свідомо не ана-
лізує двосторонні відносини Китаю з Туреччиною та РФ, виводячи їх за межі 
свого матеріалу з огляду на масштабність взаємодії та низки інших факторів 
двостороннього співробітництва з вищезазначеними державами.

Щоправда, географічні межі аналітичної записки автором, на нашу думку, 
визначені невдало, хоча слід визнати, що у цьому питанні немає одностайнос-
ті серед міжнародних експертів.

Так, зокрема, українські дослідники П. Черник та А. Шумка у визначенні 
географічних меж Чорноморського регіону вважають, що “загальновизнаних 
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кордонів у регіону немає, проте, зазвичай, до нього зараховують Чорне й Азов-
ське моря та прилеглі до них території шести країн, серед яких Грузія, Респуб-
ліка Болгарія, Російська Федерація, Румунія, Турецька Республіка і Україна”.

За іншим підходом, до Чорноморського регіону відносять 10 країн – крім 
шістьох прибережних країн (Болгарія, Грузія, РФ, Румунія, Туреччина, Украї-
на), відносять країни, які не мають безпосереднього виходу до моря, але роз-
ташовані у безпосередній близькості до нього (Азербайджан, Вірменія, Греція 
і Молдова).

Експерти НАТО, зокрема болгарський фахівець із безпекових питань 
П. Анастасов відзначає, що “Чорноморський регіон має надзвичайно важливе 
значення для Європи, будучи великим і стратегічним перехрестям східно-за-
хідного і північно-південного коридорів. Багато експертів вважає, що той, хто 
контролює або домінує в Чорному морі, легко може поширити свій вплив на 
європейський континент, передусім на Балкани і Центральну Європу, але та-
кож і на Східне Середземномор’я, Південний Кавказ і північну частину Близь-
кого Сходу”. Також слід пам’ятати, що Чорноморський регіон – це південно-
східний фланг Альянсу. У цьому регіоні розташовані три країни – члени 
НАТО (Болгарія, Румунія і Туреччина) і низка країн-партнерів НАТО (Грузія, 
Україна), тому будь-яка нестабільність або ворожнеча в регіоні безпосередньо 
впливає на Альянс, регіональну і глобальну безпеку.

Варто звернути увагу, що для розвитку чорноморського співробітництва 
ще 25 червня 1992 р. президенти України, Азербайджану, Молдови, Вірменії, 
Туреччини, Болгарії, Грузії, Румунії і глави урядів Греції, Албанії та РФ у 
Стамбулі прийняли Босфорську заяву та підписали Декларацію про утворен-
ня організації “Чорноморське Економічне Співробітництво” (ЧЕС), яка проіс-
нувала у такому статусі до 1998 року. У 1999 р. об’єднання отримало нову 
якість і відтоді стало називатися “Організація Чорноморського економічного 
співробітництва” (ОЧЕС). На сьогодні організація об’єднує 12 країн “Широ-
кого Чорноморського регіону” (Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, 
Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Туреччина, а також Україна). 
Автор дослідження зауважує, що хоча країни регіону перебувають під пара-
солькою ОЧЕС, уряд КНР поки не продемонстрував зацікавленість у викорис-
танні цього майданчику для багатосторонніх дискусій по лінії ініціативи 
“Пояс і шлях”, зосередившись та зробивши акцент головним чином на дво-
сторонньому співробітництві з державами регіону.

Після того, як Росія здійснила анексію Криму, тема “Широкого Чорномор-
ського регіону” постає важливим питанням теорії і практики міжнародних 
відносин. У середовищі європейських експертів актуалізувалося дуже важли-
ве питання щодо аналізу та майбутніх сценаріїв розвитку подій у Чорномор-
ському регіоні. Так, зокрема, у квітні 2016 р. у французькій комуні Сена-Пор 
поблизу Парижа було створено Чорноморський інститут (Black Sea Institute), 
який є незалежним дослідницьким центром, що здійснює аналіз європейсько-
го, російського і китайського залучення у Чорноморському регіоні. У ширшо-
му тематичному контексті працює Центр студій Росії, Європи і Азії (The 
Centre for Russia Europe Asia Studies), з офісом у Брюсселі, який прагне про-
сувати дослідження щодо розуміння важливості розвитку зв’язків на конти-
ненті Євразії. Серед матеріалів також зустрічається чимало досліджень по 
лінії ЄС–Китай, Чорноморського регіону зокрема.
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Власне, на додаток до цього, 8 травня ц. р. Європейська Комісія спільно з 
урядами Республіки Болгарія, Грузії, Румунії, Російської Федерації, Турецької 
Республіки, України та Республіки Молдова започаткували Стратегічну про-
граму досліджень та інновацій для регіону Чорного моря (Strategic Research 
and Innovation Agenda for the Black Sea) на період до 2030 року. Дослідження 
будуть сфокусовані на чотирьох ключових напрямках: розв’язання фундамен-
тальних проблем Чорного моря, стимулювання економіки Чорноморського 
регіону, розвиток інноваційної інфраструктури та підготовка відповідних ка-
дрів для її реалізації.

Можна констатувати, що сучасна система міжнародних відносин вже пере-
буває у фазі нестабільності, внаслідок чого різко зросли суспільно-політичні 
ризики регіональної безпеки, які мають глобальний вимір. Власне, глобальна 
і регіональна безпека складається та формується суб’єктами і об’єктами між-
народного права, серед яких першість належить великим і впливовим грав-
цям, що досить змістовно й докладно реконструюється у дослідженні.

Ще один важливий для розуміння регіональної безпеки аспект стосується 
того, що Чорноморський регіон за оцінками представників як міжнародного 
політичного, так і академічного середовища в останні роки характеризується 
значними змінами. Найбільші зміни очевидно пов’язані з РФ, яка розширила 
свою військову і геостратегічну присутність у “Широкому Чорноморському 
регіоні” в результаті анексії українського Криму. Автор називає це не інакше 
як “сейсмічна подія” для регіону. Інше притаманне явище – характерне для 
Туреччини, відносини якої із західними державами (ЄС і США) перебувають 
у певній турбулентності, а взаємини за останні десятиліття – на доволі низь-
кому рівні. При цьому вона залишається самостійним і впливовим гравцем у 
регіоні. Наступним питанням є все ще вагання західноєвропейських країн, 
представники яких до кінця не визначилися в доцільності продовжувати влас-
ну стратегію інтеграції чорноморських країн до безпекових структур НАТО і 
Європейського Союзу та наскільки швидкими мають бути ці кроки. На оста-
нок, Китайська Народна Республіка (Китай) значно наростила свою присут-
ність у цьому краї і почала відігравати вагомішу роль у Чорноморському 
регіоні порівняно з попередніми десятиліттями, незважаючи на стурбоване 
ставлення до своєї присутності у регіоні з боку РФ, ЄС і США. Відтак кожен 
глобальний актор для регіону Чорного моря виробляє і практично реалізує 
стратегію, включно з КНР у якості впливового актора цього регіону між рів-
новеликими державами, чиї військово-політичні й економічні потенціали 
порівнянні один з одним. За оцінкою автора дослідження, з чим ми погоджує-
мося, Китай – це “новий великий зовнішній гравець” зростаючої геострате-
гічної цінності Чорноморського регіону, політика якого перебуває на стадії 
активного формування власного порядку денного, адже диверсифікація полі-
тичного, економічного та інвестиційного впливу – це цілком логічне та пе-
редбачуване рішення країни в умовах глобального світу, напівзруйнованого 
старого й нового порядку, що формується.

Визнано, що зменшення рівня уваги США і ЄС до Чорноморського регіо-
ну, зосередження виключно на двосторонніх відносинах створили умови пев-
ного вакууму, який швидко спромоглися заповнили Китай і РФ.

Автор продемонстрував високий рівень використання наукової літератури 
та інших джерел інформації (китайські та місцеві ЗМІ). Окремо слід відзна-
чити посилання автора на кращі зразки світової (представників західної і 
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східної) історичної науки. Наведені у зведеній таблиці та інтерактивній карті 
дані щодо трьох категорій проектів у країнах Чорноморського регіону (запро-
поновані до реалізації, успішні та невдалі ініціативи) дозволяють також ви-
знати стабільність і глобальність зовнішньоекономічних зв’язків Китаю. При 
цьому спостерігається збільшення присутності Китаю у переважній більшос-
ті країн Чорноморського регіону. У дослідженні справедливо зазначається, що 
завдяки ініціативі керівництва КНР “Пояс і шлях”, яка офіційно була запуще-
на у вересні 2013 р., формату “16+1” (співпраця з країнами Центральної та 
Східної Європи, який від квітня 2019 р. офіційно називається “17+1” після 
приєднання Греції), багатостороньому майданчику, започаткованому у 2012 р., 
Китай прагне інвестувати значні кошти у Чорноморський регіон, постачати 
продукцію китайських компаній на ринки цих країн, ставати акціонером або 
поглинати стратегічно вигідні підприємства окремих галузей економіки країн 
регіону шляхом злиття, перетворення тощо, надавати кредити для розвитку 
інфраструктури країн, поступово перетворюючись на ключового гравця у цій 
частині світу. Тоді як увага Заходу в широкому сенсі цього слова на сьогодні 
головним чином зосереджена на безпекових питаннях, направлених на стри-
мування керівництва Кремля щодо активних і заморожених (затяжних) фаз 
інспірованих та підживлених РФ конфліктів у країнах, що мають безпосеред-
ній вихід на Чорноморське узбережжя, зокрема Грузії, Молдови та України.

Говорячи про присутність Китаю у Чорноморському регіоні, автор, як ми 
вже зазначали, говорить лише про чотири країни – Україну, Румунію, Болга-
рію, Грузію.

Розмірковуючи як розсудливий аналітик про сучасні тренди міжнародної 
політики та її перспективи, автор вказує, що зростання присутності Китаю – 
це можливість для чорноморських країн модернізувати інфраструктуру, заохо-
чувати іноземні інвестиції, займатися пошуком нерозкритих потенціалів із 
метою розвитку власної економіки. Водночас автор наголошує, що рано чи 
пізно це може призвести до залучення (просування політичних, економічних і 
культурних зв’язків), яке має на меті зрештою сприяти переходу країн під 
“Пекінську парасольку” та демонструвати лояльність щодо політики Китаю.

Дослідник відзначає, що не всі китайські проекти Чорноморського регіону 
йдуть добре, багато з них мають серйозні вади. Але поки що здається, що це 
не має великого значення. Китай сприймається як гнучкий, бажаний еконо-
мічний і, зрештою, політичний партнер, надійна альтернатива, не знехтувана 
практично жодною із країн регіону. Звісно, таке ставлення і оцінки можуть 
змінюватися в майбутньому. Проте китайська присутність у регіоні є вже 
звичним явищем і новою нормою взаємодії як на двосторонньому, так і бага-
тосторонньому рівні.

Автор дослідження застерігає, у разі якщо Китай буде наполегливим і 
успішним у своїх політичних зусиллях, єдність ЄС в цілому та спільну пози-
цію щодо єдиної політики стосовно Китаю буде складно досягати, навіть 
практично неможливо. З метою подолання цього серйозного виклику, автор 
дослідження рекомендує ЄС зробити принцип політики “єдиної Європи” 
обов’язковим та визначальним принципом у всіх сферах взаємодії з Китаєм. 
Крім того, Є. Саутін зауважує, що Брюсселю необхідно приділяти більше уваги 
та ресурсів Чорноморському регіону, уважно стежити за динамікою розвитку 
ініціативи “16+1” та іншими пропозиціями країнам регіону, представляючи 
власну альтернативу, де це можливо і потрібно, включно з такими країнами 
Східного партнерства, як Грузія та Україна.
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Констатовано, що зі свого боку Китай зробив багато зусиль для того, щоб 
заспокоїти побоювання ЄС щодо своїх мотивів, наполягаючи на тому, що він 
віддає перевагу сильній та об’єднаній Європі і сприяє різним європейським 
проектам, а не конкурує з ними.

У дослідженні Є. Саутіна можна знайти низку полемічних положень, які 
викликані новизною такої складної і місткої проблеми, як політика Китаю у 
Чорноморському регіоні.

Автор стверджує, що Румунія зайняла обережну позицію, надаючи пріори-
тет фондам розвитку ЄС. Фактичний економічний вплив Пекіна на сьогодні 
досить мінімальний, але він тут є, правда, дещо нижчий, аніж в інших сусід-
ніх країнах і регіонах. Водночас політична увага Бухареста щодо Пекіна, за 
оцінкою автора, є недостатньо значною через більшу орієнтацію на Євросоюз 
і США. Наявне інвестиційне співробітництво між КНР та Румунією перебу-
ває на помірному рівні та має тенденцію до зростання. Цьому також має спри-
яти створений інвестиційний фонд у межах формату “16+1”, учасником якого 
вона є за правом. Так, зокрема, у 2014 р. Китай підписав угоду про будівни-
цтво великої вугільної електростанції в Румунії з обсягом інвестицій близько 
1 млрд. дол. США (угода щодо проекту електростанції в Ровінарі з китай-
ською компанією China Huadian Engineering та проект у Мінтії). Згодом по-
стала низка викликів для цього проекту, у тому числі дотримання екологічних 
норм у вже достатньо забрудненому регіоні, питання тарифів на вироблену 
електроенергію тощо. Крім цього, китайські інвестори прагнуть закріпитися 
в інших проектах енергетичного сектору країни. Китайська генеральна ядер-
на енергетична корпорація (China General Nuclear Power Corporation, CGN) 
планує реалізувати добудову 3-го і 4-го енергоблоків АЕС “Чорнавода” з 
атомниками Румунії. Це не лише найважливіший результат за історію двосто-
ронніх відносин за останні 25 років, а й, у разі його втілення, найбільший на 
сьогодні проект співпраці між КНР і країнами Центральної та Східної Євро-
пи. Крім цього, обговорюється можливість участі китайських інвесторів у 
будівництві ГЕС у Тарниця-Лепуштешть (Tarnita-Lapustesti). Потенційно 
партнерство з КНР принесе румунській енергетиці інвестиції в розмірі де-
кількох мільярдів євро.

Приділяє увагу Пекін і транспортній сфері Румунії. Китайська сторона 
прагне здійснювати активну діяльність щодо співробітництва у межах реалі-
зації Стратегії ЄС для Дунайського регіону (EU strategy for the Danube Region, 
EUSDR) відповідно до “Дунайської декларації про поглиблення співпраці 
щодо розвитку внутрішніх водних шляхів”, всіляко підтримує необхідність 
активізації практичної роботи та розглядає можливість стикування власної 
ініціативи “Пояс і шлях” з вищезазначеною програмою.

У рамках Стратегії ЄС для Дунайського регіону наразі розглядається пи-
тання поєднання внутрішнього водного транспорту з авіаційним та залізнич-
ним задля досягнення повної синергії транспортного комплексу Дунайського 
регіону. Приглядаються китайські інвестори і до порту Констанца як до важ-
ливого транспортного коридору до країн Центральної Європи.

Болгарія активно заохочує більш тісні політичні зв’язки з Пекіном. Вона 
була другою країною у світі, яка визнала КНР у 1949 році. У 2018 р. у Софії 
відбувся Сьомий саміт 16-ти країн ЦСЄ та Китаю. Водночас, за свідченнями 
автора, країна здобула змішані економічні успіхи у двосторонній торгово-еко-
номічній взаємодії. Китай є офіційно другим найбільшим експортним партне-
ром Болгарії за межами ЄС і третім за обсягом партнером-імпортером поза 
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межами ЄС серед зовнішньополітичних партнерів Болгарії. Дві країни про-
довжують розвиток тісних стосунків у різних сферах. У 2018 р. обіг товарами 
та послугами між двома країнами зріс на 15,4 % та склав 2,34 млрд дол. США. 
За словами дослідника, китайський інтерес до Болгарії виходить далеко за 
рамки лише питань торгівлі. У цьому контексті була підкреслена важливість 
поглиблення міжлюдських контактів та ділових зв’язків сторін. Це забезпе-
чується шляхом участі болгарських журналістів, медійної спільноти, виклада-
чів, студентів, експертів, бізнесменів та політичних діячів у різноманітних 
тематичних заходах, пов’язаних із форматом “16+1”, організованих у Китаї. 
Практичні кроки також лежать у площині започаткування платформ науково-
технічної, культурно-гуманітарної та інформаційної співпраці, приваблення 
туристів із КНР, багато інших заходів промоційного характеру та розбудова 
широких партнерських контактів.

У випадку України та Грузії, за словами Є. Саутіна, існують надії, що біль-
ша китайська присутність стане додатковою противагою Росії. Торкнувшись 
питань взаємодії України та КНР у двосторонньому форматі, дослідник окре-
мо зауважив, що Китай продовжує розглядати Україну як країну вагомого еко-
номічного потенціалу, але політичні чинники, політична нестабільність все 
ще продовжують тримати дії офіційного Пекіна на паузі. Аналіз дослідження 
засвідчує зосередження уваги автора на періоді президентства В. Ющенка 
(2005–2010 рр.), В. Януковича (2010–2014 рр.) і частково П. Порошенка (2014–
2019 рр.), певних здобутків і очевидних прорахунків у політиці щодо Китаю 
на кожному із зазначених часових відрізків. Представлено авторське бачення 
пріоритетних сфер двосторонньої співпраці: торгівля й економіка, сільське 
господарство, інформаційні технології, військово-технічне співробітництво, 
гуманітарна сфера тощо.

Як зазначається у дослідженні, переважна більшість аналітиків, політич-
них і громадських діячів Грузії відмічають помітне посилення ролі китайсько-
го напрямку (Пекінського вектора) на сучасному етапі. Цьому сприяє низка 
факторів – запровадження Зони вільної торгівлі між країнами, перехід до ета-
пу практичної реалізації ініціативи “Пояс і шлях”, посилення транзитної 
складової Грузії у постачанні китайських товарів на європейські ринки і у 
зворотному напрямку. Мова йде про залізничне сполучення Баку-Тбілісі-Карс 
(транспортний коридор, який з’єднав залізничні мережі Азербайджану, Грузії 
й Туреччини), глибоководний морський порт Анаклія тощо. Відзначено висо-
кий рівень грузинсько-китайського співробітництва та наголошено на важли-
вості поглиблення двосторонньої взаємодії.

Позитивно оцінюючи аналітичний доробок Є. Саутіна та отримані резуль-
тати, слід висловити деякі зауваження та побажання.

1. Приділяючи значну увагу проблемам стратегії КНР щодо Чорноморсько-
го регіону, автор майже уникає розгляду питань про безпековий компонент, 
адже Чорноморський регіон – це розгалужена мережа транспортних, енерге-
тичних маршрутів, які мають вирішальне значення для торгівлі і процвітання 
як регіону, так і країн-партнерів поза його межами. Нестабільність, яка зумов-
лена анексією РФ Криму, суттєво стримує економічний розвиток і потенціал 
регіону, який міг би розвиватись за допомогою морської торгівлі, постачання 
енергоносіїв і ще більшої економічної інтеграції країн-учасників.

2. На нашу думку, експертне дослідження лише виграло б, якби автор звер-
нувся до теми безпеки мореплавства в акваторії Чорного та Азовського морів 
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після минулорічного листопадового захоплення кораблів ВМС України у Кер-
ченській протоці російськими катерами ФСБ і їхніми спецпризначенцями та 
проаналізував необхідні засоби, які спроможні забезпечити морський простір 
регіону та свободу пересування на морі.

3. Трапляються у аналітичній записці окремі неточності та несуттєві опис-
ки, але вони не пов’язані безпосередньо з темою дослідження.

У висновках дослідник констатує, що політична еліта країн Чорноморсько-
го регіону володіє доволі обмеженими знаннями про рівень розвитку сучас-
ного Китаю, китайські регіональні ініціативи, зокрема про формат “16+1”. До 
головних сфер двосторонньої співпраці Китаю з виокремленими чотирма кра-
їнами Чорноморського регіону належать сільське господарство, інформаційні 
технології, космос, транспорт і портова інфраструктура.

Аргументовано, що існують можливості для подальшого конструктивного 
залучення по лінії КНР-ЄС до Чорноморського регіону. Конкурентною пере-
вагою автор вбачає необхідність більшого співробітництва між чорномор-
ськими державами та Китаєм у сфері туризму, цифрової економіки, відновлю-
ваної енергетики та використання зелених технологій, а також боротьби з 
імпортними контрафактними та незаконними товарами.

Висловлено і низку застережень. Зокрема, якщо офіційний Брюссель сер-
йозно ставиться до пріоритету Чорноморського регіону, він має запропонува-
ти програми альтернативного кредитування і більше привнести конкурентного 
середовища з активно представленими і працюючими китайськими держав-
ними компаніями.

Найголовніше, що стосується китайсько-європейських відносин, – Брюс-
сель має продемонструвати більш стратегічне бачення на цьому зовнішньопо-
літичному напрямку. ЄС має бути реалістом щодо середньо- та довгострокової 
перспективи політики Китаю щодо Європи.

Насамкінець вважаємо за необхідне наголосити, що рецензований експерт-
но-аналітичний матеріал є самостійним завершеним науковим доробком, при-
свячений ґрунтовному дослідженню зовнішньополітичного вектора Китаю як 
нового центру сили у світі та у Чорноморському регіоні зокрема. У цілому 
дослідження написано на високому рівні, виділяється глибиною аналізу, може 
зробити відповідний внесок у синологічну науку і міжнародні відносини зо-
крема, дати новий поштовх для роздумів та творчих, наукових доробків.
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何处不相逢
——评《直面杨绛——一场跨界的对话》
邱忠堂、刘晓婕*

内蒙古师范大学法政学院，呼和浩特

一

读书是精神的旅行，读一本有足够深度的书犹如在崇山峻岭中翻行。黎秀
娥著《直面杨绛——一场跨界的对话》（北岳文艺出版社，年月，）是对当
代著名文学家、翻译家杨绛先生（以下敬语全略）其人其书所作的“跨界”
式研究。作者采用第一人称，运用对话式的研究方式，深入到杨绛作品本质
层面以探究杨绛内心的声音，在灵魂深处展开同情地体贴和真挚地交流。

毫不夸张地说，本书开创整体性杨绛研究的先河，是当代文学领域打破
流行研究藩篱而建立“对话式”研究范式的先驱，也是古典哲学精神的当下
再现。作者成功走进杨绛的思想空间，觅着其脚步，随其进入一个个领域，
带着骨子里对她的热爱和尊重，探其哲思、观其戏剧，品其散文、思其小
说、会其译作。这些，无不体现出作者深厚的学术造诣以及与研究对象的惺
惺相惜。

笔者以为，本书最大的亮点，是作者选择“对话”的研究方式来自然
地、娓娓地述说对杨绛的热爱、疑惑以及异见。我们猜测，这或许是受杨
绛晚年作品《走到人生边上——自问自答》一书的行文风格影响而触发的
灵感。诚如作者所言，“为了拉近与研究对象的距离，我选择了对话体，
就这样，我磨平我的文字，使之轻快、平静，像一场轻松而不失严肃的学术
散步，走到哪里，谈到哪里，没有赶时髦的成分，也不像当年研究胡风派时
那样有强烈的使命感萦怀，只是仿佛在记录一场发生在文学世界和现实世界
中的自然而然的相遇。”（《直面杨绛——一场跨界的对话》，。下引只注
页码。）作者与杨绛的自然相遇，如春雨润物般地与读者不期而遇。以书为
媒，同心相连，作者与杨绛的“跨界对话”是灵魂的碰撞、学术的激荡。人
生何处不相逢，妙哉。

二

文学与哲学之间，不存在所谓不可逾越的鸿沟。文学以美学的方式表达着
哲学，用与人距离最近的生活元素使哲学富含血肉，将“道可道，非常道”
的玄奥哲思淋漓尽致地呈现于文学的海洋。人生无限哲思尽付诸戏剧、散
文、小说、译作，这便是杨绛文学的精妙处。于此，作者不惜笔墨，在书中
第二、三、四、五章，深入挖掘出杨绛作品的精髓。

如果说，杨绛在作者心目中是一个践行哲学的非哲学家，那么作者深层
的诠释逻辑是：杨绛是文学家又是哲学家，是哲学性文学家又是文学性哲学
家。杨绛是文学家，对世界、人生又有着极其妥帖的哲学理解，其本身的心
性修养出入于哲学和社会现实之间。不是很笃信哲学的她，将哲学内化，用
文学表达出自我、追寻真理。通过作者的笔触，我们能够看到，在晚年著作

* 作者：邱忠堂，内蒙古师范大学法学学院副教授；刘晓婕，华侨大学哲学与社
会发展学院硕士研究生。
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《走到人生边上——自问自答》中充满着哲学性疑问，且诸多疑问似乎在杨
绛那里已有答案，只不过是未曾言明的，避免了“言语断道”。当然，这不
是偶然的，杨绛之前的作品也多有对当时哲学观点的映射。可见，杨绛晚年
所达到的人生境界，深深触动了作者的内心。在全书开篇的第一章，便是对
杨绛洋洋洒洒的赞美之词，战乱与潦倒中，作为“高级知识分子”的她留守
祖国；她处变不惊、悠然自若于非议她的时代。杨绛似乎享受着在苦难中磨
练自己的修行过程，因为她参透了苦难可以使自己获得真实，“知命”的生
活让心灵更加安详而幸福。

在中西哲学的世界里，作者找到了杨绛与先哲之间思想的相契。杨
绛“灵魂的冶炼”接近老子的“‘道’之探寻”，同时也可看作是对斯多
葛学派为代表的“自由”思想的实践，作者说杨绛对自己的修身之道说得
很笼统，只有结合其实践才能真正将之充实起来，所以她说的少做的多，而
从其作品看，她说的浅却做的深。所以，作者才说：“你有意识地走向哲
学时已经人在老境，那是你一生思索的必然趋势。然而，真正领会你的自
由哲学却必须逆时间之流而上，回到你生命早期的文学，尤其是你的戏剧
中，回顾你当时的切实处境，体会你与哲学相遇时的真实心境。你不像萨特
那样有清醒而自觉的把文学和哲学结合在一起的意识，你文学中的哲学就像
你本人在人间的状态一样，裹着一层‘隐身衣’，以其表面上的‘隐’挡住
了一些不相干的人，也因存在之真，吸引着心有灵犀的人们驻足、凝神、沉
思。”）（这应是作者的肺腑之言，同时也是全书的关纽。

总之，作者看到的是一位骨子里饱含贤哲智慧的作家，跟随其跨越中
西，贯穿古今，无论是古代希腊和先秦的思想，还是西方现代和中国近代的
智慧之光，融进作者心灵，化为解读杨绛的独特视角，频现于每一章节中。

三

《老子》称“天长地久。天地所以能长且久者，以其不自生，故能长
生。是以圣人后其身而身先，外其身而身存。非以其无私耶？故能成其
私。”作者笔下的杨绛很像老子心中的“圣人”，她“处无为之事，行不言
之教”，做着削减作为、致虚守静的修养工夫，追求着“为腹不为目”的内
在宁静恬淡，从不欲先于人、先于世。

作者言：“在新中国前三十年，搞学术的郭绍虞等，搞创作的曹禺、老
舍等，脊梁纷纷被扭曲或折断，你的脊梁始终是直的。”）（这是对外在虚
名俗利的不屈从，同时也是对内心真朴沉静的执着。“曲则全，枉则直”，
作者赞叹杨绛在非议横飞的年代做出“曲”的姿态以应世，心中却执守着一
份“清心”。《老子》说“少则得，多则惑”，作者看到了杨绛内心坚定而
澄澈的信念，这信念不是让她去掀起风浪与时代抗衡、与非议纠缠，也不是
让她就此俯伏沉默于潮流之下、不思真理之道的存续。恰恰相反，在作者笔
下，心中自明的杨绛不以物喜、不以己悲的缘由，便了然了，即“不停地冶
炼自己”。这是本书的主线，自每一章贯穿于直至最后一章“人生边上的总
结”，无一不是对杨绛思考人生与灵魂关系之心路历程的诠释。

在最后一章，作者就杨绛的人性善恶问题与灵魂观进行了深入探究、细
致分析，并作出客观而温和的批评。杨绛通过宗教得以走进了更加神秘的层
次，而作者通过哲学反思了杨绛的人性观，并提出了自己的疑惑和观点。通
过作者的发问与思索，读者很自然地被引到善恶与灵魂思考的十字路口，不
由地进行自我追问和探索：杨绛“不落言筌”的观点是什么？作者疑惑着什
么又述说着什么？一场以心会心的交锋，使一些朦胧恍惚的问题清晰了，使
作为他者的读者通透了。相继启发，打开人生问题的思考之门，进行关乎生
命的反思。
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四

作者成功地把杨绛以一个前所未有的圆融形象实体呈现给读众，以她
最质朴的感受为序呈现了杨绛的人生哲学。从“戏剧中的精神游牧”（第
二章，）到“散文中的诗意还乡”（第三章，）再到“小说中的反抗与解
蔽”（第四章，）时代和民生就在她的作品里，作品反映的就是她的心灵。
作者将第五章“在翻译中扼住时代的咽喉”作为其独特的研究，探讨了杨
绛在时代变革和人生转折之际的思考，偏偏倾注于下层人的幸福。在作者
看来，此是何等的夺目。也许作者与杨绛一样，关注下层人的幸福问题不是
因为有多崇高的济世情怀，而是源于实实在在的贴己感受。作者说“呈现复
杂的人性是你的译著的必然使命”）（，关注复杂的人性和社会现实问题，
或者是杨绛所知的“命”。仅此一点，作者定是感之切而思之深，说她最懂
杨绛，似不为过。作者凭藉着自己独立的思考，与杨绛对话，不是单纯地迷
恋，也不是一味地赞叹。与其说作者在杨绛身上看懂了许多，不如说作者与
研究对象间产生了深度共鸣。

作者评杨绛译作说：“于是，你擎起双手，想扼住时代的咽喉。你找到
了当时的时代病症的根源之一，并着手医治，用力之勤，用意之诚，用志之
坚，实不多见。然而，人性毕竟不是时代问题的唯一根源，甚至在很多时候
也不是主要根源，这是你的局限。”）（杨绛把诸多问题侧重于诉诸人性，
在作者看来这是不全面的，甚至认为这样局限了其对社会的思考。此处或有
商榷的余地，即：杨绛之所以将根源之一的人性问题当作主要根源、甚至是
唯一根源，因为她看到所有问题最终都要回归到人性。社会的伪与杂，或有
许多针砭的视角和整治方策，但都离不开作为根源的人性。

最后，不得不说，作者对杨绛的研究甚是深刻。通过本书，我们似乎懂了
杨绛，及其作品和时代。作者思路清晰而富有逻辑，文笔流畅飘逸，让读者
倍感愉悦，能激发汹涌而宁静的向上力量。
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Роздрук статей, надрукованих через два інтервали на стандартному білому папері 
формату А-4, подається в одному примірнику. Матеріали повинні супроводжуватись 
електронною копією у вигляді документа Microsoft Word for Windows із розширенням *.
rtf або *.doc. Рукописи проходять анонімне рецензування і не повертаються.

Стаття супроводжується резюме англійською, українською та російською мовами (пе-
реклад назви статті, а також прізвища та ініціалів автора обов’язковий). Мінімальний об-
сяг англійського резюме – 270–300 слів. Кожне резюме супроводжується ключовими 
словами (8–10 слів) відповідними мовами.

На окремій сторінці українською та англійською мовами наводяться назва статті, повне 
ім’я, по батькові та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, назва та 
адреса організації, де він працює, а також контактні адреси, телефони та e-mail.

Вимоги до ілюстрацій:
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мову видання, наприклад (In Ukrainian). Більше інформації див.: http://chinese-studies.
com.ua/uk/for_authors

Транслітерація іншомовних слів здійснюється латинською графікою з відповідною 
діакритикою. Власні імена, назви передаються за допомогою літер українського алфавіту 
з урахуванням традиційних написань.




