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ПОЛІТИЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

РОЗВИТОК КИТАЮ

Роль та значення КНР у світовому перерозподілі 
бавовни в період глобалізації

В. Голод

Бавовняний сектор Китаю був довгий час монополізований урядом: райони ви-
рощування бавовни, ціноутворення, обсяги закупівлі та продажу контролювались 
державою. Після вступу Китаю до ВТО відбувся ряд реформ, що дозволив прямі 
взаємовідносини виробника та покупця, ринкове ціноутворення тощо. На сучасно-
му етапі китайський ринок бавовни є повністю інтегрованим у світовий, має зна-
чний вплив на його стан та тенденції розвитку. Починаючи з 1998 року, текстильна 
промисловість КНР є головним фактором розвитку світового споживання бавовни.

Сезон 2011/2012 розпочався 1 вересня в Китаї (в інших країнах сезон розпо-
чинається 1 серпня). Минулий сезон був складним та непередбачуваним для ки-
тайського ринку бавовни і, як наслідок, для світового. Починаючи з червня 2010 
р. ціна на бавовну збільшувалась майже кожного дня. Зупинялись виробництва, 
мала місце спекуляція. На ринку спостерігався значний дефіцит бавовни. З січня 
2010 р. по листопад 2010 р. вартість бавовняної пряжі зросла з 25 тис. юанів до 
49 тис. юанів (на 96%) (рисунок 1). 

Рисунок 1

 Коливання вартості бавовни (CNCotton А) та пряжі 
(40S JC)

(період січень - листопад 2010 р.)
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Вартість імпортної бавовни також зросла у зв‘язку із ажіотажем на китайському рин-
ку. Індекси Cotlook повністю повторили тенденцію китайських індексів до зростання.

Різке та непрогнозоване зростання вартості бавовни на китайському ринку і, 
як наслідок, на світовому, пояснюється рядом причин:

1. Несприятливими погодними умовами в регіонах вирощування (паводком в 
Китаї та в Пакистані в 2010 р, ураганом в Австралії в 2011 р., пошкоджен-
ням плантацій шкідниками в Індії);

2. Зростанням світового споживання бавовни протягом попередніх декількох 
сезонів: попит перевищує пропозицію;

3. Значним скороченням (деякий період навіть забороною) експорту бавовни 
з Індії;

4. Конкуренцією посівних площ між бавовною, кукурудзою та зерновими 
культурами. Мова йде не про протекціоністські методи. В Китаї фермери 
самі скорочують посівні площі на користь зернових культур, так як на зер-
нові поширюється державне субсидіювання; оброблення цих культур лег-
ше через автоматизацію праці.

5. Спекуляцією на ринку бавовни Китаю. Ряд крупних трейдерів скуповували 
запаси бавовни у фермерів та притримували їх з метою продажу за більш 
вигідною ціною.

6. Зниженням курсу долара, укріпленням китайського юаню.
Світове виробництво бавовни минулого сезону нараховувало 24 949 тис. тон, 

що на 13% більше, ніж у попередній сезон. Основним виробником є КНР, а саме 
6 641 тис. тон (26,6 % від загального обсягу). Індія є другим за обсягом виробником 
бавовни (5 530 тис. тон), а США займає третю сходинку (3 942 тис. тон). Всі країни-
виробники збільшили обсяги виробництва в минулому сезоні, лише в КНР спосте-
рігалось незначне скорочення на 4,5%, що пояснюється неврожаєм через погані по-
годні умови. В сезоні, що розпочався Китай планує збільшити виробництво на 8%.

Основним споживачем бавовни також є КНР - 40,4 % (10 015 тис. тон) від за-
гального обсягу внутрішнього споживання в країнах світу (24 806 тис. тон). Для 
порівняння, Індія споживає значно менше (4 355 тис. тон), залишок бавовни іде 
на експорт. Китай є нетто імпортером бавовни ( 34,1 % від загального світового 
імпорту). Китайська текстильна промисловість є однією з орієнтованих експорт. 
95% виробництв є приватними, тобто залежать від умов ринку. Зараз китайська 
текстильна промисловість опинилась під впливом несприятливих умов: збіль-
шення витрат на робочу силу та сировину, зниження податкових пільг на тек-
стильну промисловість, дефіцит сировини та непрозорість торгових умов. Всі ці 
фактори будуть впливати на стан текстильного ринку Китаю, та, як наслідок, на 
глобальний ринок.

В минулому сезоні КНР скоротила свої кінцеві запаси на 24 % через дефі-
цит бавовни на внутрішньому ринку. За даними Світового комітету з бавовни 
(UCAC) та за статистикою USDA запаси бавовни за 5 останніх сезонів знизились 
від 53% до 39,5% (відношення запасів до загального виробництва), що є міні-
мальним значенням за останні 15 років. Загальне виробництво бавовни також па-
дало протягом декількох попередніх сезонів. Лише в сезоні 2011/2012 планується 
вийти на показник 2007 р.

Сезон, що розпочався, знаходиться під тиском повідомлення про подальшу 
ревальвацію юаню та підвищення процентних ставок в КНР, що безумовно може 
сприяти зростанню внутрішньої ціни на бавовну. Серед стабілізуючих заходів, 
що плануються на поточний сезон, можна назвати:
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1. Збільшення запасів бавовни (кінцевих стоків). В наступному сезоні плану-
ється збільшення світових запасів на 13,5% до показника 11, 104 тис. тон.

2. Збільшення продуктивності (урожайності) за рахунок вдосконалення тех-
нологій; 

3. Розширення каналів імпорту бавовни. Зростаючий попит на ринку та по-
шук більш низької ціни призводить до зростання імпорту. Наприклад, ми-
нулий сезон відзначився значними імпортними надходженнями до КНР з 
Узбекистану, що також допомогло зупинити невпинне зростання вартості 
бавовни на внутрішньому ринку. Створена окрема торгова організація на 
базі Tianjin Cotton Exchange Market (TCEM), що буде відповідати виключ-
но за імпорт узбецької бавовни. Імпорт єгипетської, бразильської та аме-
риканської бавовни взимку 2010/2011 рр. також допоміг стабілізувати ки-
тайський ринок. Слід також врахувати одну з тенденцій минулого сезону: 
збільшення внутрішньої переробки бавовни та ставка на експорт продукції 
з більшою доданою вартістю. В минулому сезоні цю політику продемон-
струвала Індія. В поточному сезоні про збільшення внутрішнього спожи-
вання та скорочення експорту заявили Узбекистан та Туреччина.

4. Збільшення посівних площ під бавовну. Світові посівні площі під бавовною 
займали 33,52 млн. га минулого сезону, планується розширення до 35,56 
млн. га. Китай відвів 5,5 млн. га під бавовну з подальшим розширенням 
майже на 7%. Рисунок 2 демонструє географію бавовняних плантацій. 

Рисунок 2. Виробництво бавовни 2010/2011 (10 грудня 2010)

Джерело: Cotton World Market

Рисунок 2 візуально доводить, що КНР та Індія є світовими лідерами у ви-
робництві бавовни. Цікаво, що Індія має найбільші в світі площі під бавовну - 
12 млн. га, при цьому демонструючи нижчі показники виробництва (17 місце за 
продуктивністю – 490 кг/га).
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Рисунок 3 демонструє райони вирощування бавовни в КНР.
Рисунок 3

Джерело: China cotton and textile focus, www.cncotton.com

Рисунок 3 демонструє райони вирощування бавовни. З рисунку видно, бавов-
на вирощується переважно в центральній, східній, північно-східній та західній 
частинах КНР. Провінція Сіньцзян є лідером у виробництві китайської бавовни 
(30% від загальної кількості): більш низька собівартість виробництва, сприятли-
вий клімат, урядова підтримка – всі ці складові створюють необхідні умови для 
розвитку галузі. 

За прогнозом UCAC та даними USDA світове виробництво бавовни повинно 
збільшитись на 7.5% у сезоні, що розпочався. Однак очікується, що світове спо-
живання також виросте, буде вище світового виробництва. Попит, що перевищує 
пропозицію, збільшення витрат на вирощування бавовни безперечно будуть спри-
яти підвищенню світової ціни. Ситуація на китайському ринку буде мати значний 
вплив на глобальний ринок. Якщо сезон 2011/2012 буде бездефіцитним для китай-
ських споживачів, стабільність на світовому ринку бавовни гарантована. 
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Китайська відповідь на сучасні глобальні виклики

А. Гончарук 

Перше десятиліття після міленіуму, значною мірою позначене чорною міткою 
терористичних атак та світової фінансової кризи, тим не менш стало черговою 
сходинкою переможного поступу Китаю. Піднебесна не тільки успішно подо-
лала світові фінансові негаразди, але й спромоглася використати зміни у світо-
вій економічній кон’юнктурі для вирішення чергових завдань власного розви-
тку. Сьогодні стає дедалі очевиднішим, що проголошений американським вче-
ним Френсісом Фукуямою на початку 1990-х років “кінець історії” не відбувся, 
а “риторична гегемонія” західного світу як раз завершується, що не без певного 
задоволення констатують китайські науковці [Чжан Шухуа 2011]. 

Запропонований аналіз не претендує на об’єктивну всеосяжність, втім пропо-
нує глянути неупередженим поглядом на нинішнє місце Китаю на світовій арені.

Кардинальні зміни
2011 рік в майбутній історії 21 століття колись буде названо роком Китаю. 

По-перше, протягом року відбулося остаточне закріплення за Китайською 
Народною Республікою почесного “звання” – “другої світової економіки”. 
Посунення з цього місця Японії, хоч і відбулося на тлі наслідків руйнівного зем-
летрусу, цунамі та спричиненої ними аварії на АЕС Фукусіма-1, в першу чергу 
віддзеркалює закономірну тенденцію останнього десятиліття: стагнацію япон-
ської економіки (яка протягом трьох десятиліть була другою в світі та відповід-
ним прикладом для зростаючих економік) та успішний розвиток китайської еко-
номіки (всупереч катастрофічним пророцтвам, що час від часу лунають стосов-
но “неминучого та швидкого краху Китаю” та попри “несприятливі прогнози” 
щодо майбутнього китайської економіки з боку багатьох експертів на початку 
світової фінансової кризи).

По-друге, Китай посів перше місце серед світових експортерів, посунувши з 
нього найбільшого європейського товаровиробника – Німеччину. Це лідерство 
не тільки стало наочним прикладом “нової світової реальності”, але й примуси-
ло замислитися щодо доречності широко поширеної омани стосовно  того, що 
Китай постачає на світовий ринок виключно товари широкого вжитку, до того ж 
не завжди високої якості. Світовий лідер з експорту не може сприйматися як ви-
робник другорядної за попитом або другосортної за якістю продукції.

По-третє, протягом 2011 р. Китай успішно та, навіть, показово збільшував 
власні золотовалютні резерви, і тут впевнено почуваючись на першому місці се-
ред всіх країн світу. Протягом третього кварталу 2011 р. золотовалютні резер-
ви КНР зросли ще на 4,2 млрд. доларів  та досягли 3,2017 трлн доларів [dengi 
– 2011/10/14]. (Взаємопов’язаність китайських резервів та американських бор-
гів буде розглянута окремо). Варте уваги, що протягом останнього десятиліття 
Китай посів помітне місце на світовому ринку фінансових запозичень, успішно 
використовуючи як власні валютні можливості, так і можливість диверсифікува-
ти ризики, пов’язані із великою концентрацією у власних руках доларів США, у 
обмін на майбутні поставки енергоносіїв та сировини. Зокрема, у 2009 р. Китаєм 
“під довгострокове постачання нафти” надано Росії кредит у розмірі 25 млрд. 
доларів. 2010 року Китай погодився надати Венесуелі кредит у 20 млрд. доларів 
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“у обмін” на доступ до крупного родовища нафти [Курнишова 2010]. Китайське 
кредитування відбувається без зайвої політизації та не супроводжується вису-
ненням додаткових умов, як це робить МВФ, що суттєво підвищує міжнародну 
зацікавленість у співпраці з новим світовим фінансовим гравцем.

По-четверте, протягом всього 2011 року голова КНР Ху Цзіньтао посідав пер-
ше місце у рейтингу найвпливовіших людей світу [Forbes 2010]. Така увага до 
китайського лідера, який, між іншим, за всіма ознаками має покинути свій пост 
вже навесні 2012 р., у першу чергу свідчить про роль Китаю на світовій шахів-
ниці, який сміливо можна вважати новим ферзем. Принаймні, вперше в історії 
США візит голови КНР (у січні 2011р.) був використаний чинним президентом 
США Б. Обамою для проголошення свого наміру балотуватися на другий пре-
зидентський термін.

По-п’яте, у якості певного прогнозу слід навести висловлювання одного з 
очільників МВФ стосовно майбутньої ролі Китаю у можливій “другій хвилі” сві-
тової фінансової кризи. У жовтні 2011 р. на тлі активного обговорення у експерт-
ному середовищі можливості та вірогідності подальшої ескалації міжнародних 
фінансових проблем директор азіатсько-тихоокеанського департаменту МВФ 
Ануп Сінгх заявив, що “у Китаю вистачить потуги, аби відповісти на глобальні 
економічні ризики”, а дії цієї країни “можуть частково нівелювати наслідки гло-
бальної кризи” для всього світу [dengi – 2011/10/13].

Нова глобальна реальність: “Велика двійка”
Теза про створення “великої двійки” (G-2, США та Китай) вперше була вико-

ристана радником Б.Обами з зовнішньої політики відомим політологом Збігневом 
Бжезинським під час передвиборчої кампанії на президентських перегонах у 
США в 2008 р. На той час така постановка питання виглядала дещо передчас-
ною. Але фінансово-економічна криза у США та черговий економічний стрибок 
Китаю підтвердили правомірність зазначеної тези, яку, до речі, підтримав інший 
патріарх американської зовнішньої політики Генрі Кіссінджер. Останній, до того 
ж, у травні 2011 р. видав нову книгу власних роздумів щодо шляхів розвитку су-
часного світу під промовистою назвою “On China”. Головним висновком книги 
можна вважати доведену необхідність ґрунтовного вивчення Китаю для кожно-
го, хто прагне взяти участь у глобальних світових процесах [Оганесян].

На момент приходу у Білий дім Б.Обами вже була зрозумілою величезна 
обопільна економічна залежність США і Китаю. Китай мав можливість спри-
чинити фінансовий колапс у США шляхом “скидання” американських боргових 
зобов’язань, а США – через відмову від імпорту з Китаю – викликати кризу ки-
тайської економіки.

Протягом 2009–2010 рр. відносини між взаємозалежними економічними гіган-
тами залишалися у межах інерції попередніх років: взаємні звинувачення у штуч-
ному регулюванні валютного курсу або промисловому чи торговельному протек-
ціонізмі, спекуляції навколо питання прав людини чи свободи преси і таке інше.

Шлях назустріч для Пекіна та Вашингтону був непростим. Після свого досить 
вдалого візиту до Китаю восени 2009 р. президент США Б. Обама на початку 
2010 р. “раптом” санкціонує поставки до Тайваню озброєнь на 6,5 млрд. дол. та 
зустрічається з Далай-ламою XIV, що викликає прогнозовану дуже негативну і 
досить жорстку реакцію з боку Китаю.

 Зі свого боку, Вашингтон протягом 2010 р. звинувачує Пекін в організації хакер-
ських атак на комп’ютерні мережі десятків американських корпорацій. Пекін також 
публічно підозрюють в електронному промисловому шпигунстві великих масштабів.



10

Втім, процес переосмислення сутності американо-китайських взаємин та націо-
нальних цілей кожної із сторін вже набув незворотного характеру. У січні 2009 р. у 
китайській пресі з’явилися спогади китайського дипломата, який процитував свого 
американського колегу: “11 вересня відкрило США очі на те, що головною загро-
зою є тероризм, а не Китай”. Інший китайський науковець зауважив: “Для США 
немає жодного питання, яке б вирішувалося на світовому рівні без співробітництва 
з Китаєм, включно з нинішньою фінансовою кризою” [Хуанцю шибао 2009].

 З іншого боку, для китайської правлячої еліти найважливішим є те, що “хоча 
сучасна світова система побудована Заходом, виходячи з переважання США, 
вона залишає для Китаю об’єктивні умови для мирного позитивного розвитку” 
[Хуанцю шибао 2009].

За думкою З. Бжезинського, основою для зближення США та КНР має стати 
задекларована Пекіном концепція “мирного зростання” Китаю. Західні аналіти-
ки налаштовані досить скептично і вбачають відверту пропаганду у китайських 
тезах про “гармонійне суспільство” й “усталений розвиток”, проте на тлі фінан-
сово-економічної кризи та суспільних проблем розвинутих країн вимушені при-
ймати запропоновані Китаєм правила гри [Бжезинський 2009].

Силові аргументи: важливість тенденцій
Довгий час “китайська воєнна загроза” була певним пропагандистським пере-

більшенням, яке використовувалося різними країнами для тиску на Китай або ви-
рішення власних безпекових питань. Проте, послідовність та далекоглядність ки-
тайського керівництва дозволили китайським збройним силам пройти складний 
шлях модернізації за досить стислий термін. Китайські прагматизм і гнучкість 
щодо залучення новітніх технологій (часто за межами прийнятного у світовій 
торгівлі, але ефективні з точки зору бажаного результату) допомогли успішно 
вирішити проблему оновлення озброєнь.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем 
миру у 2010 р. військові витрати США та КНР склали 698 та 119 млрд. дол.. від-
повідно. Великобританія, яка посіла третє місце, витратила 60 млрд. дол., тоб-
то вдвічі менше за Китай. І, хоча оборонний бюджет США  досі складає 43 % 
загальносвітових витрат на військові потреби, “китайський чинник” стає дедалі 
помітним [Доповідь СМІДПМ 2011]. 

Варто зазначити, що частка військових витрат США зросла з 3,8 % ВВП у 
2001 р. до 4,8 % ВВП у 2010 р. Аналогічний показник Китаю становить 2,1 % 
ВВП. Водночас, США мають незрівнянно більший бюджетний дефіцит (10,5% 
ВВП) та державний борг (93 % ВВП), а Китай є найбільшим американським кре-
дитором (станом на березень 2011 р. КНР тримала казначейських облігацій США 
на 1,15 трлн. доларів) [Доповідь СМІДПМ 2011]. 

З іншого боку, у 2010 р. США експортували до Китаю товарів на майже 92 
млрд. доларів, а ввезли китайської продукції – на 365 млрд. доларів. Сукупний 
дефіцит торговельного балансу США за підсумками 2010 р. сягнув майже 498 
млрд. доларів і левова частка у ньому – китайська.

Таким чином, воєнні можливості США мають дуже обмежене фінансове під-
ґрунтя на тлі поки що значно менших, але невпинно зростаючих воєнних мож-
ливостей Китаю.

У щорічній доповіді Міноборони США, представленій конгресу у серпні 2011 
р., зазначено, що Китай прагне до 2020 р. створити найпотужніші збройні сили в 
Азії. Є всі підстави вважати, що, попри масштабні закупівлі сучасної зброї Індією 
та модернізацію сил оборони Японії, Китай досягне цієї мети ще раніше.
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Показово, що міністерство оборони США у своїй доповіді визнало, що Китай не 
має намірів вступати у військове протистояння з США, але прагне обмежити мож-
ливе американське втручання у вірогідні конфлікти Китаю з країнами Східної Азії. 
Реакція китайської сторони була очікуваною. Міноборони КНР 31 серпня 2011 р. 
спростувало всі закиди щодо посилення китайського тиску на країни регіону та 
підкреслило суто оборонний характер розвитку своїх військово-морських сил.  

Загалом, тенденція стає дедалі очевиднішою: на тлі невпинно зростаючої військо-
вої могутності Китаю США намагаються зберегти позиції глобальної військової по-
туги, але поступово розширюють поле компромісів щодо зустрічних вимог Китаю.

За таких умов принципового значення набуває власна позиція Піднебесної 
щодо питань війни і миру. На щастя, “сьогодні КНР вже не революційна, не така, 
якою була у 1970-х, нині вона бачить себе частиною глобального співтовариства, 
розраховуючи одержувати від цього відповідні переваги та блага, а подібний ва-
ріант можливий лише у мирних умовах” [Цзя Цинго 2011]. Отже мирний розви-
ток вбачається Китаю більш перспективним, що має заспокоїти “гарячі голови” 
на Заході, яких турбує “китайська загроза”.

Світова фінансова еліта змінює своє ставлення до Китаю
Увага до конкретних питань внутрішнього розвитку Китаю з боку провід-

них світових фінансових гравців вже перестала бути лише одним з елементів 
футуристичних міркувань і нині свідчить про роль і місце Китаю у поточних 
та перспективних сценаріях. Наприкінці липня 2011 р. голова RIT (Rothschild 
Investment Trust) Джейкоб Ротшильд, вперше перебуваючи у Китаї, дуже високо 
оцінив китайський 12-й п’ятирічний план (2011–2015 рр.), зокрема стратегічну 
переорієнтацію китайського вектору розвитку з експорту на внутрішнє спожи-
вання [China Daily 2011/07/22].

Голова одного з провідних світових інвестиційних фондів звернув увагу на 
пріоритетні галузі, визначені китайським планом: біотехнології, нова енергетика, 
виробництво високотехнологічного обладнання, екологічно чистий транспорт, 
нові матеріали, наступні покоління IT, енергозбереження та захист довкілля. 
Дж. Ротшильд зазначив, що нині ці галузі дають 3 % ВВП Китаю, але до 2020 р. 
їхня частка сягне 15 %.

Наслідком ознайомлення Дж. Ротшильда з сучасним Китаєм стало створення 
спільної інвестиційної компанії з початковим фондом 750 млн. дол. Варте уваги, 
що досі Ротшильди ніколи не працювали з Китаєм.

Інша знакова фігура фінансового світу Дж. Сорос протягом останніх років 
регулярно коментував роль Китаю у сучасному фінансовому світі та світовій 
економіці. Проте, ці коментарі майже кожен раз дещо суперечили попереднім 
висловлюванням світового фінансиста № 1.

У березні 2009 р. Сорос висловив свою впевненість у спроможності Китаю 
успішно подолати кризу та вийти з рецесії скоріше за інші країни та зазначив, що 
світова економічна криза загартує китайську економіку. На думку Сороса Китай 
був “серйозно вражений кризою, навіть більше, ніж інші держави”, адже КНР 
значною мірою залежить від експорту[Сорос – 2009/04/01].

 “Зараз у світовій економіці створилася особлива ситуація коли Китай фак-
тично контролює світову валютну систему”, – заявив Сорос у жовтні 2010р. 
“Усвідомлюємо ми це чи ні, Китай став справжнім світовим лідером… Сьогодні 
не буде перебільшенням сказати, що з початку світової фінансової кризи Китай 
посідає місце водія автомобіля світової економіки”, – написав Сорос на власній 
шпальті у Financial Times [Сорос - 2010/10/08].



12

 Через кілька днів він же додав: “Китай не винесе тягаря світового лідера”. 
Після чого почав інвестувати у китайські компанії. Достатньо розлогий перелік 
китайських активів Сороса дає можливість зрозуміти його мотиви щодо наступ-
ної заяви: “В 2010 р. економічний конфлікт між США та Китаєм став однією з 
найтривожніших подій” (грудень 2010 р.)

У лютому 2011 р. Сорос у розлогому інтерв’ю “Financial Times” закликав до 
створення нового фінансового світового порядку та зазначив, що “Китай має 
стати частиною процесу його створення”. Через три тижні на шпальтах фран-
цузької газети “Les Echos” інша позиція Сороса: “Валютна війна вже проголоше-
на. Практично сьогодні існують дві валютні системи: міжнародна та китайська” 
[Сорос – 2011/02/22].

Увага Сороса до китайської проблематики демонструє головний тренд сучас-
ного фінансового життя світу: долар перестає бути головною валютою світу, але 
на заміну йому йде не євро, а юань. Коли це стане зрозумілою для широкого зага-
лу тенденцією, світ переживе чергову фінансову турбулентність, а далекоглядні 
фахівці на кшталт Сороса зберуть черговий врожай дивідендів.

Підсумовуючи місце Китаю в сучасному фінансово-економічному світі, варто 
процитувати висновки агентства Bloomberg щодо попиту на китайські фінансові 
інструменти: “Продаж боргових зобов’язань, номінованих у юанях, у 2011 р. по-
троївся”. В свою чергу, прем’єр Держради КНР Вень Цзябао на відкритті “літ-
нього Давосу – 2011” у китайському місті Далянь засвідчив: “Китай став країною 
з повністю відкритою ринковою економікою” [Ищенко 2011].

Стислий футуристичний прогноз
Більшість експертів схиляються до розуміння того, що випередження Китаєм 

Сполучених Штатів Америки за всіма параметрами (із військовою потугою 
включно) відбудеться протягом 21 століття. Таким чином, є всі підстави вважати, 
що у цьому столітті настане ще один “рік Китаю”. 

На думку автора, це не зовсім адекватна оцінка майбутніх світових змін. Адже 
з того моменту ми матимемо зовсім іншу світову шахівницю. Світу знадобиться 
чимало часу та зусиль аби навчитися новим правилам гри.
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12-тий п’ятирічний план – нові завдання й виклики 
для розвитку Китаю

О. Коваль

Article is devoted to process of planning of the 12th five-year program of economic 
and social development by Chinese leadership. It analyzes main tasks, problems and 
challenges that await China in the near future. In October 2010, after the 5th Plenum 
of the CPC Central Committee of the 17th convocation, the final period of development 
of the next five year development plan of China has began. It was approved during the 
regular session of the Chinese parliament March 14, 2011. Next five years is seen in 
Beijing as a key stage in the implementation of further reforms in political, economic, 
social and cultural fields. Thus, it is the urgent task to analyze modern approaches and 
views of the China’s leadership on economic planning, the role of CCP in the current 
stage of economic reforms and the main tasks, which China will try to realize in the 
next few years.

Стаття присвячена розробці керівництвом КНР 12-го п’ятирічного плану еко-
номічного та соціального розвитку, завданням, проблемам і викликам, які чекають 
на Китай у найближчий час. У жовтні 2010 року, після проведення 5-го пленуму 
ЦК КПК 17-го скликання [1], почався фінальний період розробки заходів та за-
вдань наступного п’ятирічного плану розвитку Китаю. Він був затверджений у 
ході чергової сесії китайського парламенту 14 березня 2011 року. Саме період 12-ї 
п’ятирічки в Пекіні розглядають як ключовий етап у здійсненні подальших ре-
форм у політичній, економічній, соціальній та культурній галузях. Від так є акту-
альним завданням проаналізувати сучасні підходи та погляди керівництва КНР до 
економічного планування, роль КПК на поточному етапі економічних реформ, а 
також основні заходи, які намагатиметься здійснити Китай найближчими роками. 

Джерельною базою для доповіді є найновіші офіційні матеріали китайських 
урядових та партійних органів [2], публікації в китайських та світових ЗМІ [3] та 
мережі Інтернет [4].

Деякі головні підсумки 11-ї п’ятирічки: незавершений перехід 
Влада КНР у цілому задоволена підсумками 11-ї п’ятирічки, адже в цей період 

економіка КНР досить упевнено витримала світову фінансову кризу 2008-2009 
років. Середній показник зростання ВВП за п’ятирічку склав понад 11%, зва-
жаючи на те, що 2007 року він сягнув рекордні 14,2% за китайськими даними. 
Натомість, слід звернути увагу, що рівно 5 років тому, коли розроблялися плани 
п’ятирічки влада Китаю оголосила про “перехід соціально економічного-розви-
тку на рейки наукового розвитку”, що передбачав побудову суспільства економ-
ного типу (щодо використання ресурсів) та врегулювання виробничої структури, 
побудова нового соціалістичного села й реформу адміністративного управління. 
Головною вимогою був визначений саме “перехід”, тоді як концептуальний “на-
уковий погляд щодо розвитку” лише ключовим фактором [5]. 

Рубіж 2005–2006 років розглядався деякими експертами, як поворотний мо-
мент у розвитку китайських реформ і саме в цей час наголошувалося на необ-
хідності “збалансування”, або “відновлення рівноваги” у економічній структурі 
країни. Планувалося втримати зростання ВВП у межах 7,5%, щоб зменшити “пе-
регрівання” економіки. Саме цим збирався займатися китайський уряд від 2006 
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року. Проте вже підсумки перших років виявили не реалістичність деяких першо-
чергових планів – зокрема щодо зниження енергетичних затрат на одиницю ВВП 
на 20% за п’ятирічку (або 4% на рік), одночасно зі зростанням ВВП у 2 рази, а 
також перебудову й оптимізацію виробничої структури. 

Серед першочергових завдань 11-ї п’ятирічки були названі такі чотири 
“переходи”:

•	 Економія енергоресурсів, скорочення енерговитрат на одиницю ВВП, зни-
ження шкідливих викидів;

•	 Урегулювання виробничої структури, правове вирішення проблеми над-
лишкових виробничих потужностей;

•	 Будівництво нового соціалістичного села;
•	 Реформа системи адміністративного управління, з акцентом влади на функ-

ції суспільного управління та соціального обслуговування. 
За підсумками 2006-го року зниження енерговитрат на одиницю ВВП склало 

1,23% (1,79%), у 2007-му – 3,27% (3,66%), у 2008 – 4,21% (5,2%) та у 2009 – 3,61%. 
Загалом: 12,32% (або 14,26%). Тут наведені дані, що їх китайське статистичне 
управління видавало кожного наступного року, проте вже на початку 2010 року 
було зазначено, що скорочення вже склало 15,6%. У першому півріччі 2010 року 
енерговитрати навіть збільшилися, хоча й не суттєво на 0,09%, а за підсумками 
2010 року скорочення склало понад 5%. Натомість уже наприкінці 2010 року влада 
КНР відзвітувала, що головна мета 11-го п’ятирічного плану досягнута й скоро-
чення згідно з одним з повідомлень склало приблизно 22%, а статистичні данні за 
минулі роки були суттєво скореговані (2006 – 2,74%, 2007 – 5,04%, 2008 – 5,20%, 
2009 – 3,61%, 2010 ~ 6%) [6]. Отже, статистичні дані 2010 року не співпадають, 
з тими про які говорили в минулому й це дозволяє сумніватися, що плани було 
виконано. Адже у 2006-2007 роках, завдяки добрій кон’юнктурі ринку швидкими 
темпами в Китаї зростало виробництво саме в найбільш енергоємних галузях – ме-
талургії та хімічному виробництві. Окрім того, енергоспоживання зростало в Китаї 
в цей період навіть більшими темпами ніж зростав ВВП. За оцінками експертів 
скорочення енерговитрат склало не більше 19%, і вже в планах 12-ї п’ятирічки, об-
межилися більш реальними показниками скорочення 3,5% на рік. У 2010 році вчені 
Китаю заявили, що перехід до нової системи енергоспоживання відбудеться лише 
2050 року, і період до 2030 року є найбільш складним у цьому переході. Одночасно 
Китаю вдалося досягнути запланованих показників зменшення шкідливих викидів. 

21 грудня 2005 року Тимчасовий циркуляр Держради КНР про стимулювання 
врегулювання виробничої структури, зазначав, що понад 10 останніх років ця 
проблема так і не була вирішена. Реструктуризація галузей з надмірними потуж-
ностями виробництва, енергозатратні та ресурсоємні стануть головним об’єктом 
уваги держави та уряду. Натомість, у 2006-2008 роках було дуже мало зроблено 
для кардинальної перебудови. Економіка залишалася орієнтованою на експорт, 
зберігався дисбаланс між легкою промисловістю та важкою, активно розвивалися 
енергоємні виробництва. Лише в липні 2007 року влада КНР зробила суттєвий 
крок по зниженню такого дисбалансу, скасувавши податкові пільги на експорт 
продукції даних підприємств. 

Китай був заскочений світовою фінансовою кризою 15 вересня 2008 р. зне-
нацька. У наслідок кризи значно мірою знизилися темпи зростання експорту, 
зупинені підприємства, зросло безробіття, почався відтік робочої сили з міст у 
села. Через існуючи дисбаланси, найбільшого удару кризи зазнали приморські 
райони КНР, а також підприємства орієнтовані на експорт. 6 листопада 2008 року 
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на засіданні Постійного комітету Політбюро ЦК КПК за участю голови КНР Ху 
Цзіньтао були визначені заходи по стимулюванню внутрішнього попиту й забез-
печенню “стабільного та стрімкого” зростання національної економіки. А вже 
10 листопада 2008 року Постійний комітет Держради КНР визначив 10 заходів, 
які мали скласти антикризову стратегію Китаю. Першими серед них були – при-
швидшення темпів будівництва соціального житла, інфраструктури села та тран-
спортного будівництва, збільшення доходів населення. 

На ці цілі було витрачено 4 трлн. юанів коштів з бюджетів різних рівнів та 
банківських кредитів, які були спрямовані на будівництво зі значними капітало-
вкладеннями й великими за обсягом робіт об’єктами, а також підтримки збуту 
побутових електроприладів, автомобілів та мотоциклів на внутрішньому ринку, 
переважно в сільських районах. Китай став на шлях посиленого розширення вну-
трішнього попиту, з одночасним проведенням активної бюджетно-фінансової та 
стриманої грошової політики. 

Отже, плани 11-ї п’ятирічки на початку 2009 року були суттєво змінені з метою 
збереження високих темпів зростання економіки. Проте зміщення пріоритетів у 
бік стимулювання внутрішнього споживання (слід зазначити з 2000 року частка 
внутрішнього споживання у ВВП Китаю скоротилося з 45% до 35,1%, поступив-
шись інвестиціям, які сягнули майже 50%), не дало тривалого ефекту – суттєве 
збільшення темпів зростання внутрішнього споживання спостерігалося, лише в 
першій половині 2009 року, потім темпи зростання вповільнилися, адже в людей 
не було зайвих грошей, які вони воліли радше тримати в банках на депозитах, або 
інвестувати в нерухомість. Тим не менше, нове скерування промисловості на об-
слуговування внутрішнього ринку дозволило певною мірою вирішити проблему 
надлишкових потужностей у виробництві, які в умовах кризи ставали збиткови-
ми та ліквідувалися, що дозволило пришвидшити трансформацію моделі еконо-
мічного розвитку КНР, покращити якість товарів, збільшити випуск продукції зі 
значною часткою доданої вартості. Однак перехід до нової економічної моделі 
не був завершений. Слід також сказати, що в середині держави значна доля зрос-
тання була забезпечена завдяки будівництву житла – один із секторів ріст, якого 
перевищив темпи зростання ВВП, а також автомобілебудівної галузі, випуску по-
бутової техніки, будівництва доріг.

Значна сума антикризових фондів також була витрачена на соціально важливі 
проекти, по працевлаштуванню, освіти й медичного обслуговування, ліквідації 
наслідків руйнівного землетрусу в провінції Сичуань навесні 2008 року. 

Таким чином, можна стверджувати, що плани 11-ї п’ятирічки були виконані 
лише частково, або не виконані взагалі – зокрема щодо макроконтролю над зрос-
танням економіки, скорочення ресурсних затрат на одиницю ВВП, планів витра-
чати 2% ВВП на інноваційні розробки й дослідження й збільшення інвестицій у 
соціальну інфраструктуру села (про що взагалі перестали говорити з початком 
кризи). Більш того, влада від 2009 року сприяла відтоку селян мігрантів, що зали-
шилися під час кризи безробітними у невеликі містечка, намагаючись прив’язати 
основну їх кількість до певних регіонів внутрішнього Китаю. 

Не завершено переведення економіки на рейки наукового розвитку, у той 
самий час реформа адміністративного управління сприяла до більш актив-
ної ролі місцевих адміністрацій у скеруванні грошей місцевих, а також цен-
трального бюджетів на вирішення соціальних проблем сприянню розвитку 
соціальної сфери, сфери обслуговування. Негативним наслідком, такого уве-
дення стало збільшення фактів корупції. 
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Увага уряду КНР у 2009-2010 рр. була також зосереджена на кредитно-фінан-
совій політиці. У цей час, більш нагальними стали реформи оподаткування, до-
сконале виконання бюджету, гнучка валютна політика, стримування інфляції, про 
що в планах п’ятирічної данини навіть не згадувалося. 

Отже, перед Китаєм тепер стали проблеми, яким 5 років тому не було приді-
лено належної уваги, але які наразі виявилася більш актуальними та суттєвими 
для забезпечення сталого розвитку країни на тривалу перспективу. Ураховуючи, 
наслідки кризи 2008 року, Китай почав розробку планів 12-ї п’ятирічки, в яких 
пріоритети китайської влади на найближчі 5 років суттєво змінилися, проте одно-
часно деякі питання, не вирішені за минулі 5 років залишилися в планах на май-
бутнє. (Див. табл. 1) Проте шанси на успішне виконання деяких з них сьогодні 
є меншими, ніж раніше, через погіршення зовнішнього середовища й згаяного 
часу в минулому. 

Таблиця 1. Порівняння основних завдань і концепцій 11-го та 12-го п’ятирічних 
планів Китаю

План 11-ї п’ятирічки План 12-ї п’ятирічки

Цілісно і ретельно здійснювати 
концепцією наукового розвитку

Поглиблювати ретельне застосування 
концепції наукового розвитку

Забезпечити стійкий і відносно швидкий 
економічний ріст

Забезпечити довготерміновий стійкий і 
відносно швидкий економічний зріст

Основна лінія – Покращувати 
економічну структуру

Основна лінія – Пришвидшити 
перебудову економічної моделі

Базова вузлова точка – розширення 
внутрішнього попиту, у першу чергу 
споживчого 

Головна мета – науковий розвиток, 
як головний фактор прискорення 
економічних перетворень, зміцнення 
національних інновацій 

Національна політика - Зберігати і 
ефективно використовувати природні 
ресурси, трансформувати економіку з 
метою досягнення стабільного розвитку

Головний напрямок наступу – 
стратегія на покращення виробничої 
структури, створення механізму для 
тривалого зростання внутрішнього 
попиту, розвиток “нових стратегічних 
галузей”, розширення сектору послуг, 
скоординований розвиток міста і села, з 
перевагою для урбанізації 

Національна стратегія – зміцнення 
національних інновацій

Відправна точка – Захист і покращення 
життя людей, всезагальне процвітання 

Координувати розвиток міст і сіл Створити суспільство, орієнтоване на 
бережливе ставлення до природних 
ресурсів, дружній до природи спосіб 
життя, поглиблювати застосування 
національної політики зберігання 
природних ресурсів, стати на шлях 
стабільного розвитку. 

Невпинно поглиблювати реформи і 
відкритість

Поглиблювати реформи і відкритість

Посилювати створення гармонійного 
суспільства, поставити потреби людини 
на перше місце, сприяти зайнятості всіма 
способами, з дотриманням соціальної 
справедливості

Гармонійне і стабільне суспільство, 
захищати і покращувати життя людей

Сприяти культурному будівництву з 
метою посилення “м’якої сили” Китаю 
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Система планування в КНР, її циклічність і безперервність
На відміну від планування за радянських часів та в часи існування СРСР, у 

КНР відбулася суттєва трансформація процесу. Так, зокрема слово “план” (ки-
тайською 计划 jìhuà) в урядових документах було змінено на термін “програ-
ма” (规划 guīhuà), що відображає відхід від практики задавання для економіки 
чітких цілей та рубежів, які треба досягнути, а перехід до системи контролю й 
визначення напрямків розвитку соціальної та економічної політики. (Цим можна 
пояснити, що китайці досить спокійно ставляться до того, що певні цілі цих про-
грам у минулому не були виконані, а перегляд старих планів у 2008–2009 роках, 
може вважатися навіть бажаним, не лише через глобальну фінансову кризу, а 
виходячи з того, що в них були інкорпоровані також і рішення 17-го з’їзду КПК 
від 2007 року.)

Зменшення урядового втручання в економіку, підвищило значення ринкових 
факторів сприяло децентралізації управління. Проте для узгодження програм 
розвитку в нових умовах стає необхідним тривале обговорення й координація з 
низу до верху та на вищих щаблях влади.

 На початку 2009 року, коли в Китаї усвідомили, що антикризові заходи діють, 
фактично почалася активна розробка планів наступної п’ятирічки. Слід тут зазна-
чити, що план п’ятирічки в КНР не є лише єдиним документом, а радше ціла сис-
тема політичного й економічного планування, яка складається з директив партії, 
ініціатив керівних органів, раніше затверджених планів регіонального розвитку 
й довготривалих стратегій розвитку держави, які тим не менше дуже часто пере-
глядаються й оновлюються з кожним п’ятирічним циклом, а подекуди й частіше. 
Після затвердження прорами п’ятирічки на сесії ВЗНП, він стає основою для роз-
робки сотень, якщо не тисяч, нових постанов, інструкцій, правил і циркулярів 
для виконання конкретних завдань. Вони переважно приймаються в перший рік 
п’ятирічки, проте буває, що їх удосконалення триває наступні роки, що робить 
цей процес фактично безперервним.

На думку західних експертів процес укладання та виконання планів п’ятирічки 
можна поділити на такі умовні етапи:[7]

1. Листопад 2008 р. – НКРР скликає раду експертів для розробки й скла-
дання програми п’ятирічки;

2. Середина 2009 р. – принципи для розробки програми визначені;
3. Друга половина 2009 р. – укладання попереднього плану;
4. Жовтень 2010 р. – Пленум ЦК КПК затверджує “рекомендації” (guideline, 建

议 jiànyì) щодо 12-го п’ятирічного плану;
5. Березень 2011 р. – Сесія ВЗНП вивчає та затверджує програму п’ятирічки.
Китайські джерела умовно поділяють процес планування 12-ї п’ятирічки в 

дев’ять етапів [8].
У середині 2008 року одночасно з переглядом планів 11-ї п’ятирічки 

Департамент стратегічного планування Національної комісії з розвитку й реформ 
(НКРР) та спеціалісти Університету Цинхуа спільно з Центром розвитку й до-
сліджень при Держраді КНР провели дослідження щодо виконання запланованих 
показників, і виявили, що частина з них уже була перевиконана (зокрема показни-
ки зростання ВВП), щодо інших виконання визнано проблематичним.

Листопад-грудень 2008 року НКРР вирізнило 20 пріоритетних питань, які 
мали обговорюватися в рамках підготовки до укладання плану, група з кількох 
економістів мала працювати над ними майже цілий рік. Одночасно свої плани 
щодо п’ятирічки розробляли керівники провінцій та автономних районів і вели-
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ких міст Китаю. Окрім того 19 січня 2010 року в Пекіні відбулося засідання 2-го 
пленуму Економічної й соціальної ради Китаю (ЕСРК), загальнонаціональної 
організації, яка діє під керівництвом Всекитайського комітету Народної політич-
ної консультативної ради Китаю (ВК НПКРК). Її члени мають завдання вивчити 
ключові питання соціально-економічного розвитку й подати на розгляд уряду та 
партійному керівництву рекомендації та довідкові матеріали для розробки голо-
вних положень програми 12-ї п’ятирічки [9].

Третій етап – це обговорення запропонованих пропозицій щодо плану в рам-
ках нарад і виступів керівництва КНР, їх зустрічей у регіонах. Зокрема вже у 2009 
році КПК були визначені ідеологічні основи для розробки нового 5-річного пла-
ну. Це концепції “наукового розвитку” та “всеохоплюючого зростання”, побудови 
“гармонійного суспільства”, себто саме ті, які за два роки перед тим затвердив 
черговий з’їзд КПК. Навіть гасло під, яким укладався план була змінена – “Міцна 
держава, заможні люди” (国强民富 guóqiáng mínfù) на “Заможні люди, міцна дер-
жава” (民富国强 mínfù guóqiáng). Переміна мала свідчити про те, що проблеми 
людей тепер стоятимуть на пріоритетному місці [10]. Ця філософія передбачає 
не лише збільшення показників ВВП країни, але й збалансований розподіл до-
сягнень стрімкого економічного зростання між всіма верствами населення та 
регіонами країни з різним ступенем економічного розвитку, апелювання до за-
доволення потреб конкретної людини. Адже збільшення майнового розшаруван-
ня суспільства та дисбаланс регіонального розвитку розглядаються в Пекіні як 
найбільш суттєві загрози внутрішній стабільності. Отже, восени 2009 року уряд 
наголосив, що головними завданнями п’ятирічки є вдосконалення макрорегулю-
вання й макроконтролю за економікою, активна фінансова й гнучка валютна по-
літика, подальше врегулювання економічної структури, вирішення проблем села, 
посилення заходів, щодо покращення добробуту людей, через створення ширшої 
соціальної мережі, підвищення рівня мінімального заробітку. 

У вересні 2009 року уряд спільно з Академією наук КНР та представниками 
інших академічних установ провів дві наради, щодо визначення шляхів подаль-
шої індустріалізації країни, які стали основою для доповіді голови уряду Вень 
Цзябао “Наука й техніка забезпечать сталий розвиток Китаю”, яку він виголосив 
23 листопада 2009 року [11].

Уже тоді були визначені 7 “нових стратегічних галузей” економіки, розвитку 
яких у найближчі п’ять років буде надано пріоритет: 1)інформаційні техноло-
гії нового покоління, 2) охорона навколишнього середовища й екологічні тех-
нології, 3) енергозбереження й нетрадиційні та альтернативні джерела енергії, 
4) біотехнологія, 5) високотехнологічне обладнання з великою доданою вартіс-
тю, 6) матеріалознавство та 7) створення автомобіля з двигуном на нових видах 
енергії. Експерти також відзначають, що три з названих галузей мають певне 
природоохоронне значення, а отже, можуть розглядатися, як елемент стратегії 
сталого розвитку, у той час, як чотири інші – орієнтовані на новітні технології, 
мають на меті підвищення кінцевої вартості товарів. Китай заявив про бажання 
з країни-виробника перетворитися в країну, що розвиває інноваційну економіку, 
побудовану на наукових досягненнях і передових технологіях, які б при цьому 
мали китайське походження. (Хоча запозичення “ноу-хау” із закордону не ви-
ключаються, проте його впровадження в практичне життя буде здійснюватися 
лише за умови його “адоптації” і “вдосконалення” до китайських реалій і по-
треб). Слід також зазначити, що Китай прагне підвищити до 2,2% ВВП інвести-
ції у сфери “досліджень і розвитку”, а також наукову освіту. Був установлений 
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новий індикатор – до 2015 року на 10 тис. мешканців має припадати 3,3 патенти, 
що є заохоченням для китайських компаній зосередитися на власних розробках 
і захисті інтелектуальної власності, замість існуючої практики копіювання або 
відтворення товарів закордонного походження. 

Майже через рік – 8 вересня 2010 року Держрада КНР визначила пріоритетні 
напрямки розвитку цих “нових стратегічних галузей” і 37 проектів у межах окре-
мих індустрій, їх завдання та відповідні додаткові заходи. 

Ще за місяць у ЗМІ Китаю, з’явилися повідомлення, що поряд з “новими стра-
тегічними галузями” уряд визначив ще три “гарячі” сфери інвестування: 

•	заохочення й розширення споживання – зокрема передбачено за умови 7% 
зростання ВВП збільшити частку кінцевого споживання до 55% у ВВП на 
2015 рік.

•	будівництво швидкісних залізничних доріг – до 2015 року мережа має зрос-
ти до 120 тис. км., зараз існує 80 тис. км.

•	розширення галузі виробничих послуг для промисловості та сільського гос-
подарства з нинішнього рівня у 43% ВВП. [12]

Одночасно в рамках цього обговорення укладається “чернетка” майбутнього 
плану – деякі ідеї, як доповнюються так і вилучаються з документа. Цей процес 
можна було простежити в китайських ЗМІ, через які до обговорення залучалося 
більше людей, вивчалася реакція громадян і думки експертів. 

Так, у базових документах, якими керувалися під час розробки планів 
п’ятирічки, зокрема, йдеться про побудову модерної індустріальної системи, 
скоординованого регіонального розвитку з підвищеною увагою до села, балан-
сування потреб економічного та соціального прогресу, створення в Китаї друж-
нього до навколишнього середовища та енергетично ефективного побуту людей. 
На початкових стадіях планування йшла мова, що сільське господарство в Китаї 
може, у перспективі 5-10 років, стати рушійною силою економічного зростання. 
Стратегічний вибір проте було зроблено на користь пришвидшеної урбанізації 
малих міст, стимулювання внутрішнього попиту на товари та послуги, замість 
того щоб покладатися на експорт і інвестиції з-за кордону. Згадано також, про 
рішення 17-го з’їзду КПК до 2020 р. у чотири рази збільшити середньодушо-
вий ВВП Китаю, по відношенню до показників 2000 р. до 10 тис. доларів США. 
Одночасно темпи зростання ВВП запропоновано скоротити до середнього рівня 
7%, що навіть нижче ніж було до цього. 

Зберігаючи високі темпи росту, Китай прагне одночасно прискорити реструкту-
ризацію економіки й трансформацію економічної моделі, посиливши увагу до стра-
тегічних секторів економіки нового типу. Щодо низки галузей з надмірними ви-
робничими потужностями, або тих, що не створюють кінцеві продукти з високою 
доданою вартістю буде продовжена політика реструктуризації, а також політика 
злиття дрібних підприємств у великі компанії, які будуть відігравати провідну роль 
на локальному ринку й здатні конкурувати з іноземними компаніями глобально. 

У соціальному аспекті головним завданням є побудова “гармонійного суспіль-
ства” через підвищення стандартів життя. Головною стає ідея “перерозподілу” 
доходів, зменшення майнового розшарування громадян, що стає запорукою бу-
дівництва в перспективі до 2020 року суспільства “середньої заможності” (小康 
xiǎokāng), в якому всім громадянам гарантовано задоволення базових життєвих 
потреб. Отже, врешті в планах на цю тему, йшлося про те, що уряд прагне при-
скорити урбанізацію, перетворити мігрантів-робітників із сіл, у міських жителів, 
забезпечивши для понад 200 млн. осіб дешеве житло, соціальні гарантії та робочі 
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місця, головним чином у невеликих містах і містечках у центральних районах 
країни. Буде покращено також соціальний захист робітників. 

Ці та інші плани були врешті обговорені та схвалені рішенням 5-го пленуму 
ЦК КПК 17-го скликання 18 жовтня 2010 року. За його підсумками з’явилися два 
документи – “Рекомендації ЦК КПК щодо 12-ї п’ятирічної програми соціально-
економічного розвитку” (中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年
规划的建议) та “Пояснення до рекомендацій ЦК КПК щодо 12-ї п’ятирічної про-
грами соціально-економічного розвитку” (央关于制定国民经济和社会发展第十
二个五年规划的建议的说明). 

Слід відзначити, що в “Рекомендаціях” зазначалися, що існують 10 головних 
перешкод для виконання планів п’ятирічки. Вони наступні:

1. Ресурсні обмеження: в енергетиці й корисних копалинах;
2. Розбазарювання інвестицій і незбалансоване споживання;
3. Диспропорція в доходах населення;
4. Незначні можливості й ресурси для внутрішніх наукових інновацій;
5. Нераціональна структура виробництва: домінування важкої індустрії над 

сферою послуг;
6. Сільське господарство кволе й не розвинене; 
7. Процеси урбанізації й розвитку села не скоординовані;
8. Система найму на роботу досі не врегульована;
9. Соціальні протиріччя стали більш кричущими;
10. Досі існують перешкоди для наукового розвитку, їх усунути буде дуже 

складно.
Таким чином, процес планування, що тривав понад рік завершився, і 

Національна комісія з розвитку й реформ (НКРР) оголосила, що до 31 грудня 
2010 року прийматиме всі зауваження щодо планів п’ятирічки від звичайних гро-
мадян, представників бізнесу (включаючи й іноземний) і експертів. 

При цьому голова НКРР Чжан Пін зазначив, що остаточне визначення 
обов’язкових параметрів 12-го п’ятирічного плану КНР, а також пріоритетів до 
тих пір допоки всі коментарі не будуть опрацьовані. Вже після цього документ 
був поданий на розгляд та затвердження законодавцями під час 4 пленарної сесії 
ВЗНП 11-го скликання в березні 2011 року. 

Затвердження й остаточні зміни
Попри рутинну та досить прозору процедуру планування та укладання так зва-

ної “чернетки”, або «начерку» програми п’ятирічки – Основних положень про-
грами економічного й соціального розвитку (中华人民共和国国民经济和社会
发展第十二个五年规划纲要), який врешті й буде поданий на розгляд законодавців 
- досі залишається здебільшого закритою фінальний етап опрацювання всіх про-
позицій, а також рекомендацій експертів і цілих інститутів, як китайських, так і 
іноземних. Ця фінальна робота тривала в січні й лютому, коли додаткові ідеї розгля-
даються на різних рівнях і в разі необхідності інтегруються в попередні проекти.

5 березня 2011 року варіант “начерку” Основних положень був поданий на роз-
гляд 4-ї сесії ВЗНП 11-го скликання. При цьому слід зазначити, що голова Держради 
КНР Вень Цзябао, представляючи проект документу, зазначав, що “Китай зіткнувся 
з дуже складною ситуацією, щодо розвитку”, “через комплекс інституційних дисба-
лансів і структурних проблем макроекономічний контроль стає більш складним”. 
Після тижня обговорення в парламенті 14 березня 2011 року Основні положення 
програми економічного й соціального розвитку 12-тої п’ятирічки були схвалені за-
конодавцями після чого документ було опубліковано [13].
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Аналіз остаточного варіанта Програми свідчить, що він у дечому відрізня-
ється від попередніх планів та навіть “рекомендацій”, які затвердив 5-й пленум 
ЦК КПК 17-го скликання в жовтні 2010 року і не відповідає тому, про що го-
ворили китайські керманичі взимку 2011 року [14]. Перш за все, слід звернути 
увагу, що статті щодо зменшення майнового розшарування суспільства і за-
ходи щодо збільшення внутрішнього споживання поставлені в залежність від 
рівня інфляції. Якщо вона перевищить певні показники (у середньому 4% на 
рік), влада скоротить або тимчасово призупинить соціальні виплати та про-
грами. Такий підхід фактично є суттєвою переміною в напрямку розвитку, про, 
що йшла мова в підготовчий період, відмови від проголошеного в жовтні 2010 
року принципу mingfu guoqiang. Таким чином, загрози соціального характеру, 
зокрема майнове розшарування суспільства, за цих умов не може бути швидко 
усунуте. Тим не менше зазначається, що будуть прийняті заходи щодо стиму-
лювання внутрішнього споживання, мінімальна заробітна плата буде зростати 
на 13% на рік. 

Щодо розвитку сервісної галузі, то в підсумку її до 2015 року вирішили збіль-
шити лише до 47% від ВВП. Одночасно сільське господарство не одержало пев-
них гарантій для подальшого пріоритетного розвитку. У плані лише вказано, що 
село має забезпечити продукцію зернових на рівні не менше 540 млн. тон на рік і 
зберегти площу сільськогосподарських угідь на рівні 1.818 млрд. му. Показників 
кількісного зростання для сільського-господарства не вказано взагалі. 

Перевага зроблена для урбанізації. Вона має зрости за п’ятирічку з 47,5% до 
51,5% Саме в містах буде створено 45 млн. нових робочих місць (що, однак є 
скороченням від планів 11-ї п’ятирічки). У цілому переселення в невеликі міста 
торкнеться 100 млн. селян, що удвічі менше раніше виголошених оцінок. Для 
їхнього розселення буде побудовано 36 млн. помешкань, які будуть доступні для 
людей з низькими доходами. Безробіття в містах планується втримувати на рівні 
до 5%. Для 357 млн. міських жителів буде уведена мінімальна пенсія, а селяни 
будуть охоплені базовим пенсійним забезпеченням на 100%. Уряд продовжить 
реформу системи охорони здоров’я, продовжуючи її поширення базового медич-
ного забезпечення на всю територію Китаю. Планується консолідувати фарма-
цевтичний сектор, ліквідувавши ринок, на якому діють 13 тис. дрібних компаній 
виробників і дистриб’юторів медикаментів.

Проте найбільш кардинальні зміни будуть стосуватися промислового сектору 
та індустріальної політики. У главі 3, фінального варіанту Програми, йдеться про 
те, що науковий підхід є головна вимога, у той час як, розвиток “нових стратегіч-
них галузей” визначено, як пріоритет для держави. Сім нових галузей визначені, 
як головні фактори економічного розвитку Китаю в майбутньому і як перехід, від 
виробництва напівфабрикатів до системи виробництва повного циклу з продук-
цією, яка має високу додану вартість. У планах 12-ї п’ятирічки зазначається, що 
частка “нових стратегічних галузей” з 5% у ВВП КНР у 2010 році, має зрости до 
8% у 2015-му, а у 2020 році сягнути 15%. За наступну п’ятирічку, для досягнен-
ня цієї мети держава прагне інвестувати в індустріалізацію 14 трлн. юанів (2,16 
трлн. доларів США). 

Заплановано розширити використання ресурсного потенціалу західних про-
вінцій Китаю, одночасно перемістивши туди частину підприємств, що обслугову-
ють внутрішні потреби. У прибережних провінціях залишатимуться лише вироб-
ництва, орієнтовані на експорт. Автомобілебудування, металургія, виробництво 
цементу, виробництва промислового обладнання, алюмінієва промисловість, ви-
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сокі технології та фармація будуть узяті під особливий контроль держави, у них 
буде проведено масштабне злиття дрібних підприємств у великі загальнонаціо-
нальні компанії, які стануть лідерами ринку, і зможуть конкурувати на зовніш-
ньому ринку. Поставлене завдання перетворити Китай на “сильну економічну 
державу”, через трансформацію в промисловості. 

Докладний аналіз цієї частини свідчить, що головна перебудова торкнеться 
саме галузі, орієнтовані на експорт, проте ця трансформація відбуватиметься 
саме заради підсилення їх глобальної конкурентоспроможності, що також є від-
ходом від планів насичення внутрішнього ринку товарами власного виробництва 
й стимулювання споживання. 

Величезні за обсягами робіт і капіталовкладеннями проекти заплановано в 
енергетиці, залізничному транспорті й цивільній авіації. 

Дуже приблизний підрахунок статей оцінює необхідні витрати на ці проек-
ти в наступні роки на рівні кількох трильйонів доларів США, яких китайський 
бюджет поки що не передбачає. ВВП Китаю у 2015 році має сягнути 55,8 трлн 
юанів. За даними 2010 року ВВП становить 39,8 трлн. юанів. (що є приблизно 6 
трлн. доларів США). Отже, у план фактично закладена велика інфляція і зростан-
ня грошової маси М2. 

Так само не прописані чітко енергетичні потреби Китаю в цей період, хоча 
знову поставлена мета за п’ятирічку зменшити витрати енергії на одиницю ВВП 
на 16%. Цікаво також відзначити, що, прагнучи поступово відмовитися від ви-
користання кам’яного вугілля, як головного енергоносія й зосередитися на вико-
ристанні атомної енергетики й природного газу, Китай не включив Росію в пере-
лік постачальників природного газу в найближчі 5 років, що відбиває складність 
переговорів Пекіну з Москвою по ціні на газ. 

Після затвердження планів 12-ї п’ятирічки настала черга провінційних та міс-
цевих адміністрацій та окремих установ привести свої плани у відповідність до 
загальнодержавних пріоритетів приймаючі власні “цільові програми” і “спеці-
альні плани” щодо виконання окремих положень загального плану. Ця робота 
тривала влітку 2011 року й на тепер уже фактично завершена в багатьох напрям-
ках, але на тепер постає питання, на скільки керівники на місцях усвідомлюють 
настанови уряду, переключити увагу з “росту будь-якою ціною”, на помірне, про-
те “якісне” зростання, яке б супроводжувалося економічною реструктуризацією, 
зміною моделі розвитку. У планах деяких міст і регіонів залишаються показники 
зростання від 8% до 13% на рік. 

Політична значимість плану полягає в тому, що він забезпечить сталість по-
літики розвитку і політичного курсу нинішнього керівництва на ближчі роки. 
Напередодні наступного, 18-го з’їзду КПК наміченого на другу половину 2012 
року подальшого розвитку набуватиме “політична реструктуризація”, яка, 
зокрема, у планах п’ятирічки означена, як покращення керівного стилю і за-
провадження в Китаї ефективних методів державного управління, посилення 
відповідальності посадовців, прозорості владних рішень. Не виключені окре-
мі експерименти щодо поступової лібералізації та демократизації внутрішніх 
партійних та урядових процедур. Однією з найважливіших подій політичного 
життя Китаю в періоді, що розглядається, стане перехід влади від четвертого до 
п’ятого покоління китайських керівників. Процес уже почався з призначення 
та затвердження на посаді заступника голови Центральної військової комісії, 
заступника голови КНР Сі Цзіньпіна, який, ймовірно, перебере від голови КНР 
Ху Цзіньтао вищі державні та партійні посади у 2012-13 роках.
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 В ідеологічному будівництві буде продовжена політика зміцнення керівної 
ролі КПК, як “головного гаранта” виконання завдань 12-го п’ятирічного плану. У 
сфері культури планується покращення методів та засобів пропаганди китайської 
культури у світі та всередині країни, поглиблення та розширення “політики від-
критості” Китаю для зовнішнього світу. 

Висновки
Плани 12-тої п’ятирічки, а також тривалий та сталий розвиток КНР за минулі 

десятиліття реформ, дозволяють зробити припущення та прогнози на дальшу пер-
спективу наступних 10-20 років. Аналіз деяких з них, вказує, що Китай буде впев-
нено розвиватися й наділі. Зберігаючи сучасні темпи зростання, він перетворить-
ся на найбільшу економіку світу в 2018-2020 роках за обсягом ВВП. Натомість, 
у наступні роки факторів, які загрожують упевненому розвитку Китаю стає все 
більше. Після кризи 2008 року зовнішні сприятливі умови для проведення по-
дальших перетворень у Китаї, зміцнення держави і її економіки великою мірою 
зникли, внутрішні – не були своєчасно створені. 

Кардинальний вибір моделі розвитку на користь розширення внутрішнього 
споживання і задоволення базових потреб людини є вірним, адже в ньому скри-
тий великий потенціал для розвитку країни з населенням понад 1,3 млрд. осіб. 
Натомість, у теперішніх умовах перехід до нової моделі лише проголошений, 
тоді, як плани п’ятирічки ще не передбачають усеохоплюючого зростання до-
ходів громадян, а також збільшення випуску товарів соціально-побутового при-
значення. Ймовірно китайська економіка залишатиметься в значній мірі орієнто-
ваною на експорт, адже саме він додає мощі Китаю, посилює його роль у світі. 
Натомість слід зазначити, що вже від 2009 року обсяги приватного споживання 
в Китаї стабільно перевищують обсяги експорту і до 2015 року співвідношення 
між ними сягне 28,5 трлн юанів проти 16 трлн. юанів. Позитивним фактором 
є посилена увага до сфери послуг (хоча плани задають досить скромні параме-
три його зростання за п’ятирічку). Розширення сфери послуг стає актуальною 
для Китаю через старіння населення, яке триватиме й надалі через дотримання 
Пекіном жорсткої політики у сфері народжуваності. 

Характерною рисою розвитку Китаю стає “екологічність”. І попри те, що дея-
кі плани в минулі роки не були виконані, програма 12-ї п’ятирічки засвідчує, що 
це питання вже стало нагальним для забезпечення фактичного виживання китай-
ської нації в межах сучасного Китаю. 

Перехід від економіки, що великою мірою залежить від інвестицій до еконо-
міки, що спирається на інновації на тепер вважається в Китаї єдиним можливим 
шляхом забезпечення подальшого стрімкого розвитку країни. Натомість досягнен-
ня цієї мети лежить за межами планів 12-ї п’ятирічки, а в найближчі роки саме в 
цьому переході коріняться найбільші загрози для стабільного розвитку, адже Китай 
імовірно не зможе за короткий термін змінити цілу структуру економіки на ство-
рення, якої знадобилися десятки років реформ, і яка працювала весь цей час до-
статньо ефективно. Тим більше тепер ідеться про зміну цілої економічної моделі. 

Попри наслідки глобальної фінансової кризи, яка викликала зростання про-
текціонізму, Пекін намагається прив’язати плани свого розвитку до глобальних 
тенденцій, висунувши ідею “гармонійного” розвитку, постійно говорячи про кон-
цепцію “мирного підйому” Китаю та “теорію спільної відповідальності”. Попри 
недостатню увагу до цих теоретичних засад китайського розвитку з боку інозем-
них урядів, Китай посилює свій вплив у світі. Механізми його інтеграції і кому-
нікації зі світом наділі все більше будуть визначатися саме такими підходами, що 
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створює нові умови існування для країн на які Китай матиме зростаючий вплив, 
або з якими має тісні зв’язки – Україна в їх числі. Це все створює більш нагаль-
ною необхідність усвідомлення подальших планів розвитку Китаю, постійний 
моніторинг змін та сучасних процесів, що відбуваються в цій країні. 
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The Taiwan Challenge Ahead

John K. T. Chao1

I. INTRODUCTION

In late December 1995 to March 1996, an American aircraft carrier, the USS 
Independence was passed through the 125-mile-wide Taiwan Strait; American deemed 
it as an international waterway, dispatched to a location off the east coast of Taiwan, 
while a second carrier battle group the USS Nimitz was ordered to the region arriving in 
late March. On 2 March 1996, China deployed 150,000 troops in order to scare Taiwan 
into general election a pro-Chinese President. The U.S. deployment was a classic case 
of signaling and tactical deterrence, intended to underscore the U.S. commitment to 
Taiwan, to express concern over Chinese coercive measures, and to discourage any 
possible use of force by China against Taiwan. 2After the 1996 Taiwan Straits crisis, a 
Chinese general pointedly asked whether the U.S. would willingly trade Los Angeles 
for Taiwan in a future crisis. In the past, the U.S. had relied on nuclear deterrence to 
protect its citizens from Soviet nuclear-armed missiles, but the Chinese statement sug-
gested that some potentially hostile governments that possessed long-range missiles 
did not believe the United States would ever use nuclear weapons in war. 

This article is examined below by describing first to perceive different relations 
among Taiwan, China and the United States. Secondly to analyze some questions re-
spect to the relations between Taiwan and other States. Thirdly a broad-ranging discuss 
Taiwan‘s legal status in international law, and Fourthly to assessment of Taiwan’s 
future options. 

II. RELATIONS AMONG TAIWAN, CHINA, AND THE U.S.
     
The island of Taiwan lies 145 kilometers off the coast of mainland China. Taiwan has 
long been a part of China’s territory since antiquity. The original tribes of Malay origin 
were swamped by massive settlement of Chinese from the mainland in the 14th century. 
A brief spell of Dutch and Spanish settlement was ended by Chinese conquest in 1661 
during the Ming Dynasty. 1663- 1885,Taiwan was a Prefecture of Fujian Province, in 
1886, .a separate Province of China, and remained under Chinese imperial rule until 
1895, when it was cede to Japan by the Shimonoseki Treaty. In the Cairo Declaration, 
the United Kingdom and the United States promised that Taiwan, the Pescadores and 
all other territories taken by Japan from China should be restored to China. The 1945 
Potsdam Proclamation have reaffirmed in unequivocal terms China’s sovereignty over 
Taiwan as a matter of international law. 

A. Some relevant historical facts on Taiwan (16 Century to 19 Century)
• 1582: the Portuguese arrived: Island of Formosa
• 1622: the Dutch established a military base in Penghu Island, moved to southern 

Taiwan in 1624 and established a colonial capital there.
1 M.A. LL.B. LL.M. (Cantab.); Ph.D. (Edin.) Professor of International Law and Diplomacy, 

National Chengchi University, Taipei.
2 Richard N. Haass, Intervention, Rev. ed. (Washington, DC: Brookings Institution Press, 

1999), p. 164.
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•	1626: the Spanish occupied northern Taiwan for trade and missionary purposes 
(until 1642)

•	1630’s: Large Dutch-encouraged immigration of Han people from the mainland 
(agricultural development)

•	1644: the Ming dynasty replaced by the Qing dynasty
•	1661-1662: the Dutch were drove out of Taiwan and a Chinese administration was 

established
•	1663- 1885: Taiwan: a Prefecture of Fujian Province
•	1886: Taiwan: a separate Province of China
•	1894-1895: ceded to Japan 
•	1943: Cairo Declaration and the
•	1945: Potsdam Proclamation have reaffirmed in unequivocal terms China's sov-

ereignty over Taiwan 

B. The Cold War Era
With Japan’s defeat in 1945, then led by Chiang Kai-shek, was allowed to admin-

ister the island of Taiwan, and Taiwan returned to China.3 By the end of 1949, at 
one time the U.S. State Department decided to give no furthers support to Chiang ad-
ministration, regarding his government as inefficient and corrupt. Both the U.S. and 
British governments regarded Taiwan as still forming part of Japan until the 1951 San 
Francisco Peace Treaty was signed.

In 1950 at the outset of the Korean War, President Truman ordered the U.S. navy 
to protect Taiwan from the Chinese communists, under Article 2 paragraph 2 of the 
San Francisco Peace Treaty and the 1952 Sino-Japanese Peace Treaty, Japan give 
up Taiwan, Pescadores, Spratly Island and Paracel Island. The People’s Republic of 
China (hereinafter cited as PRC) stated repeatedly that Taiwan should be brought into 
the PRC, but President Eisenhower said that any invasion of the island or of nearby 
Pescadores would have to get past the U.S. Seventh Fleet,4 with its powerful carrier-
based air arm and the possibility of land –based air support form Okinawa.

The two rival governments of the Republic of China (hereinafter cited as ROC) 
and the PRC were struggling for international legitimacy. At that time both Beijing 
and Taiwan governments claim to be the central government of the one State of China, 
Taiwan as a part of China. The United States, in part because of domestic pressure 
from the anti-Communist ‘Taiwan lobby’ at home, pursued a ‘two-China’ policy, rec-
ognizing the Taiwan regime as the legitimate voice of the Chinese people. In 1971, 
the United States opened a secret dialogue with the Chinese Communist regime in an 
attempt top bring mainland China into the mainstream nations.

3 Chiang Kai-shek 1887-1975, Chinese military and President of Nationalist China, was sent 
from China to Japan in 1907 to complete his military training but deserted in 1911. As chief staff 
to the revolutionary leader Sun Yat Sen, whose sister-in-law he married, Chiang studied Russian 
military methods in Moscow in 1923. He became the head of the Nanking government in 1928. 
Chiang commanded the Northern Expedition to unify China against the warlords and emerged 
victorious in 1928 as the overall leader of the Republic of China. In 1929, his forces fought 
local warlords, Japanese invaders, and the Communists. He led the Chinese government and the 
Kuomintang in Chungking during World War II. During the Chinese Civil War (1927–1949), 
Chiang attempted to eradicate the Chinese Communists, but in 1948 his forces were defeated, he 
took refuge in the island of Taiwan where he continued serving as the President of the Republic 
of China and Director-General of the KMT for the remainder of his life.

4 Dwight D. Eisenhower, The White House Years: Mandate for Change 1953-1956 (New 
York: Doubleday Co., 1963), pp. 460-461.
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In 1972, after President Nixon visited Beijing and, in the Shanghai communiqué was 
issued by the Governments of the PRC and the United States in which it was agreed 
that there was only one China and Taiwan was a part of China and that the question of 
the government of China was an internal affair, a position from which the Nationalist 
Government would not dissent. In December 1978, the United States announced that 
it would recognize the Government of the PRC as the sole legal government of China, 
and would withdraw its recognition of the Nationalist Government of the ROC, as from 
1 January 1979. The two countries exchanged ambassadors. The United States with-
drew its ambassador from Taipei but put in its place a non-governmental mission called 
the American Institute which carried out almost all normal ambassadorial functions and 
had privilege and immunity. The United States terminated its 1954 Mutual Defense 
Treaty with Taiwan and agreed to withdraw all military personnel in four months. The 
United States however promised gradually to reduce arms sales to Taiwan. So far as the 
formal diplomatic relations of the U.S. are concerned, a central government in Taiwan 
exists no longer. Nevertheless, this was not to affect the application of the U.S. laws to 
Taiwan in the context of U.S. domestic law. 

    
C.  Post Cold War era
In subsequent practice, after the Cold War, under a 1994 internal policy review, the 

Clinton Administration determined, inter alia, to oppose public activities by Taiwan 
leaders in transit in the United States, despite the fact that such a prohibition had no 
basis in U.S. law.5

Recent years, however, the Taiwanese ruling Democratic Progressive Party (herein-
after cited as DPP) has been agitating to declare Taiwan a sovereign and separate State. 
Beijing responded by increasing military pressure. The question is whether PRC’s use 
force against Taiwan constitutes violation of existed norm of non-use force principle 
under international law. The PRC insists that the Cross-Strait situation under Article 2 
(7) of the Charter of the United Nations (hereinafter cited as UN) is an internal affair 
of China, and thus upholds the position that using force against Taiwan is a legitimate 
exercise of sovereignty under international law.6

D.  Post 911 era 
After 911, relations between U.S.-China became warm; the U.S. does not worry 

about China’s economic boom. China can execute a “Peaceful Rise” to Great-Power 
status. The war on terror changes the U.S. Asian strategy and confrontational relations 
between the U.S. and China for the sake of national interest. China’s strategic thinking 
on security shifts its foreign policy in three ways. First, China’s increasing wariness 
of traditional strategic alliances and growing support for community-based coopera-
tion, including bilateral talks and informal regimes like the ASEAN Regional Forum, 

5 Stephen J. Yates, “Restoring Perspective and Priorities in U.S. Relations with China,” 
Stuart M. Butler & Kim R. Holmes, Priorities for the President (Washington, DC: The Heritage 
Foundation, 2001), pp. 257-274.

6 Ian Brownlie, International Law and the Use of Force by State (Oxford: Clarendon Press, 
1963), pp. 362-363; Christine Gray, International Law and the Use of Force by State, 2nd ed. 
(Oxford: Oxford University Press, 1963), pp. 38-39; Ann Hsiu-An Hsiao, “Is China’s Policy to Use 
Force against Taiwan a Violation of the Principle of Non-Use of Force under International Law?” 
New England Law Review, Vol. 32, No. 3 (Spring 1998), pp. 715-742; “Non-Use of Force Principle 
under International Law and the Cross Strait Relations,” Wenti Yu Yanjiu (Issue and Studies), Vol. 
41, No.1 (January / February 2007), pp. 145-166; Thomas Franck, Resources to Force: State Action 
against Threats and Armed Attacks (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), pp.135-191.
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nascent experiments in regional community building such as Shanghai Cooperation 
Organization, and more issue-specific groups such as the sporadic Six-Party Talks on 
Korean Peninsula. Second, China has shifted its stance to bring much more in favour 
of international disarmament, supporting the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)7 
and criticizing U.S. defence schemes. Third, China’s view on State sovereignty has 
evolved from staunch opposition to international intervention towards conditional sup-
port and greater flexibility. Part of the reason for this change stems from Beijing’s 
increasing concerns about international terrorism.8 China remains concerned about the 
possibility of peaceful evolution that the U.S. with its political pressures, deepening 
global economic integration, human rights, and advocating regime change for gov-
ernments hostile to American interests is weakening the Chinese Communist Party’s 
paramount role in Chinese governance.

 
(A) Relations between U.S.-China became Warm
After 11 September, the U.S. sought China support for the war on terrorism and 

also requested Beijing’s influence to bring the Democratic People’s Republic of Korea 
(DPRK) into six party’s talks on the latter’s nuclear programs and missile development.9 

At a meeting on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) sum-
mit in Bangkok, in October 2003, Chinese President Hu Jintao and the U.S. President 
George W. Bush reached a consensus on promoting the all-round development of a 
constructive and cooperative relationship. Since then, the two countries have engaged 
in close cooperation on anti-terrorism, Iraq, the nuclear issue on the Korean Peninsula. 
On 5 September 2003, Secretary of State Powell said that Sino-American relations 
are the best since former President Richard Nixon paid his first visit to China in 1972. 
Days later, at a hearing of the Senate Foreign Relations Committee, the U.S. Assistant 
Secretary of State James A. Kelly testified that the U.S.-China relationship is on some 
fronts the best it has been years. It is marked by complementary and sometimes com-
mon policies on a broad range of issues that are critical to U.S. interests, particularly in 
the areas of counterterrorism cooperation, homeland security, Iraq, trade, drug, critical 
regional security issues, and most of all, Taiwan are examples.

(B)  U.S. does not worry about China’s Economic Boom
Although China controls more of the world’s exports than ever before, its high-tech 

industries are dominated by foreign companies. And Chinese firms will not displace 
them any time soon: Beijing’s one-party politics have bred a timid business culture that 
prevents domestic firms from development key technologies and keeps them depen-
dent on the West. Healthy U.S.-China relations owe much to the business community 
keeping the politicians in Washington on an even keel. Foreign investment has played 
an important role in fostering good relations. In 2003 China surpassed Japan and then 

7 China has supported for international disarmament especially in dealings with non-
proliferation regimes, including the UN Conference on Disarmament and the Comprehensive 
Test Ban Treaty. Jefferey Lewis, The Minimum Means of Reprisal: China’s Search for Security 
in the Nuclear Age (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2007).

8 Bates Gill, Rising Star: China’s New Security Diplomacy (Washington, DC: Brookings, 
2007); Russell Ong, China’s Security Interests in the Twenty-First Century (Abingdon: 
Routledge, 2007).

9 Use Six-Party Talks to dismantle all North Korea’s nuclear weapons and nuclear programs. 
Sang-Seek Park, “Moment of the Truth in the Six-Party Talks,” Korea Policy Review (July 2007), 
pp. 36-37; Sun Ru, “Cooperation and Divergence over DPRK Nuclear Issue between China and 
the U.S.,” Xiandai Guoji Guanxi (Modern International Relations), No. 10, 2007, pp. 12-16.  .
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became the third largest trading partner of the U.S. The bilateral relationship between 
China and the U.S. shows partners engaged in constructive relations, not strategic com-
petition. China’s success or failure to sustain its high-speed growth and remaining po-
litical stable affects its neighbouring countries and the global economic integration. It 
is therefore that Washington does not worry about China’s economic boom.10

(C)  China can execute a “Peaceful Rise” to “Great-Power status”
China can execute a “peaceful rise” to “great-power status” in large part because 

globalization forces developing countries competing for foreign investment to maintain 
peaceful, stable markets. In recent accession, China is the world’s third largest economy 
in gross domestic product (GDP) in terms of “Purchasing Power Parity”, and Taiwan is 
the world’s 17th largest economy in GDP. Economic growth in China has spurred politi-
cal liberalization, legal reform, opening of the media and popular activism, and the posi-
tive developments in Chinese society, especially with respect to health, education, living 
standards and the general opening of minds of the Chinese people. China is developing a 
more sophisticated foreign policy towards Asians. Growing China-U.S. common ground in 
Asian affairs will help US-China relations develop in agreeable ways and reinforce China’s 
overall moderate approach to the region. It wants to solve Taiwan’s reunification with the 
mainland through a gradual process of economic integration and political convergence.

(D)  The U.S.’s top priority is to avoid War over Taiwan
China and the U.S. are tightly interwoven in an increasingly globalize economy, and 

the economy has become a vital element in their bilateral relationship. Taiwan remains 
the most important and sensitive issue in Sino-American relations, as it bears on the 
sovereignty and territorial integrity of China. Under international law, the sovereignty 
of States must be respected. China and the U.S. share common interests in maintaining 
peace and stability in the Taiwan Strait area. At present few in Washington advocate a 
confrontational stance towards Beijing. President Bush was angry to rebuke President 
Chen over his plans for a referendum on secession from China. The Bush administra-
tion critics assume that democracy and independence are inseparable, that “one-China” 
policy is no longer useful, and that China would never go to war over Taiwan. But they 
were wrong on all three counts and fail to appreciate the dangers that may lie ahead. 
The PRC government’s position on upholding the “one- China” principle is rock-firm 
and defies all challenges. China had been border clashed with the U.S. in Korean War of 
1950, and with India in 1962, the Soviet Union in 1969 and Vietnam in 1979. For China, 
Taiwan is inextricably linked to national self-respect and regime survival. China will 
not sit by and do nothing faced with provocative activities aimed at splitting its country. 

The growth of Chinese military power changing the regional balance, increased 
strategic and economic competition, the pace of China’s economic development may 
generate a more coercive policy towards Taiwan. The combination of a surging sense 
of Taiwanese identity and growing Chinese military power focused on Taiwan could 
lead to a major armed conflict in the Taiwan Strait; the U.S.’s top priority is to avoid 
war over Taiwan.11 . At the same time, the U.S. is reassuring China that it adheres to the 

10 The coming decade could provide the opportunity for the U.S. to consolidate stable Sino-
American relations and expand US-China cooperation on a wide range of global and regional 
issues. China will pursue a strategy of seeking cooperative ties with the US. Banning Garrett, 
“US-China Relations in the Era of Globalization and Terror: a framework for analysis,” Journal 
of Contemporary China, 15(48) (August 2006), pp. 389-415.

11 John W. Garver, “The [former] Coming War with America,” Journal of Contemporary 
China, 12(36) (August 2003), pp. 578-585.
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“one-China” policy. China could win a war against the United States over Taiwan. It 
would be best if Beijing, Taipei and Washington to the Taiwan dispute reject unequivo-
cally and categorically the option of resort to war. The existing status quo offers a rea-
sonable accommodation of the interests of the three parties.

(E)  The Bush’s administration’s “Dual Clarity” or “Dual Deterrence” policy
The Bush’s administration’s “dual clarity” or “dual deterrence” policy, namely, no 

use of force from the mainland, no proclamation of independence from Taiwan; or deter 
the mainland from using force, deter Taiwan from independence. This dual deterrence 
policy seems balanced, but actually is not. With the rise of China, the U.S. has a role in 
the management of relations between two sides of Taiwan Strait. On one hand, when 
the Bush administration wants to deter the mainland from using force, it does a lot of 
things. The U.S. strengths its military ties with Taiwan, sells advanced weapons to 
Taiwan, and even tries hard to persuade Taiwan to buy those weapons, shares informa-
tion with Taiwan, trains Taiwan’s military officers at the military academies and other 
universities in the U.S., helps Taiwan expand its international space, an so on. The U.S. 
arms sale to Taiwan, a classic security dilemma is merging. China would need to offer 
Taiwan a very good deal to get Taiwan to give up its U.S. security guarantee. On the 
other hand, when it comes to deter Taiwan from independence, the U.S. basically uses 
lip service, and has done little of a practical nature. The Bush administration has been 
giving confusing signals that Taiwan’s authorities have interpreted as encouragement 
for Taiwan’s independence. President Chen is taking advantages of the U.S. policy for 
his utmost purpose of incremental independence. They insist that Taiwan is already 
an independent, sovereign State and reject “one-country, two-system”. Taiwan wants 
China to acknowledge Taiwan’s sovereignty, and China refuses to do so. The Chinese 
leadership continues to fear that the U.S. might eventually support Taiwan indepen-
dence. That is the reason why China has over and over again warned the U.S. not to 
sent wrong signals to Taiwan.

E.  China’s Anti-Secession Law

(A) Taiwan-identity creation is leading to unilateral secession
Taiwan-identity creation is non-totally devoid of local politicians’ self-interest. The 

Taiwan’s leaders disserved democracy by manufacturing a separate Taiwanese-identity 
that was divorced from the Chinese historical perspective. 12The basic differences be-
tween the two sides of Taiwan Strait are due to the memory of historical events, politi-
cal power struggle, politico-economic system and way of life rather than a racial, cul-
tural and national identity difference. But the Taiwan’s leaders irresponsibly use their 
political power and influence to transform the memory of historical events, political 
power struggle, politico-economic system and way of life differences into a racial, cul-
tural and national identity difference. By significantly shaping the Taiwanese-identity, 
Taiwan’s population will gradually move towards self-determination that is essential 
for secession. In advocating a new constitution and nation building, President Chen 
Shui-bian has virtually put forward a timetable and a road map leading to referendum 
on the new constitution in 2008, the year targeted for Taiwan’s independence.

12 Shale Horowitz, UK Heo & Alexander C. Tan (eds.), Identity and Chance in East Asian 
Conflicts: The Cases of China, Taiwan, and the Koreas (Basingtoke, Hampshire: Palgrave 
Macmillan, 2007).
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(B) Anti-Secession Law
Beijing aims to accomplish Taiwan’s reunification with the mainland through a 

gradual process of economic integration and political convergence. China is there-
fore strongly opposed to Taiwan’s independence and considers any move towards it 
will result in a major conflict that would be disruptive. China remains committed to 
a peaceful reunification of Taiwan as a first priority. The Standing Committee of the 
Chinese legislative body - the National People’s Congress - has begun a review of the 
proposed anti-secession law, which aims at preventing Taiwan from declaring de jure 
independence. Anti-secession law reflects common will of all Chinese people. Chinese 
top legislator Wu Bangguo promised that the national legislature would do its best to 
fully reflect the common will of all Chinese people in making the anti-secession law. 
Respect for State sovereignty and territorial integrity and non-interference in the in-
ternal affairs of a State are important principles of the Charter of the United Nations 
cherished by all States in the world. The anti-secession law has followed this principle 
in international relations, which is assuming two sides of the Taiwan Strait combines 
Taiwan and Mainland China is deemed to be one China. Secession any province of 
China is not prohibited. It uses foundational principle of international law to encounter 
the U.S. Taiwan Relations Act, and uses Chinese nationalism to guard against the will 
of secessionist of Taiwan.

It is generally accepted that in international law a State is entitled to exercise ju-
risdiction over persons and event within its territory, and over its nationals, group, or 
organizations even when they are outside its territory by virtue of principles of nation-
ality and territoriality, although in that case enforcement may not be feasible so long 
as they remain abroad unless by way of extradition on crime of secession under treaty 
obligation. A State may require its nationals abroad to act in a way which may contrary 
to the law of the State in which they reside; and by an extension of the accepted ter-
ritorial basis for jurisdiction, a State purports to enforce its laws in respect of conduct 
outside its territory by non-nationals, on the basis that their conduct, although taking 
place abroad, has “effects” within the State.

In light of supremacy of sovereignty, China will consider such an act as an act of 
secession, calls for devolution by a plebiscite, calls for a referendum of a new consti-
tution, or calls for foreign intervention the matters, which are essentially within the 
domestic jurisdiction. China will adopt any means or reserve all its right to use force, 
as it deems necessary to prevent any secession within its territory. Where Chinese 
anti-secession law will impose requirements on Chinese nationals abroad should not 
commit such an act of secession. The courts of China will thus entitle to exercise its 
criminal jurisdiction over individuals, group, or organizations that involved in such 
acts of secession.

F.  One China Policy
On one hand, PRC asserts “One-China” policy, which means that non-recog-

nition of the government of Taiwan is a prerequisite for conducting formal diplo-
matic relations with the PRC, both China and Taiwan combine as “One-China,” 
and Taiwan is a part of China. The anti-secession law has followed this principle 
in international relations, which is assuming two sides of the Taiwan Strait com-
bines Taiwan and Mainland China is deemed to be one China. Taiwan, on the 
other hand, insisted that it is an independent sovereign State, and claimed that 
there is one- State- on- each- side of the Taiwan Strait. The two rival governments 
of China and Taiwan are struggling for international legitimacy. 
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The U.S. “one China” policy is embodied in the three joint communiqués between 
the U.S. and China as well as the 1979 Taiwan Relations Act (TRA). In the 1972 
Shanghai Communiqué, the United States “acknowledges that all Chinese on either 
side of the Taiwan Strait maintain that there is but one China and that Taiwan is a part 
of China.” This is the origin of the “one-China” policy, and vowed within this context 
to maintain only “unofficial relations with the people of Taiwan.” “one-China” policy 
is good for the U.S., China, Taiwan and the entire Asian-Pacific region. It would be 
best if Beijing, Taipei and Washington to the Taiwan dispute reject unequivocally and 
categorically the option of resort to war.

G.  U.S. Defensive arms sales to Taiwan
Under the terms of the 1979 Taiwan Relations Act (TRA), the United States 

legally required to assist Taiwan in providing for its self-defense. The 17 
August 1982 Sino-U.S. Joint Arms Communiqué to reduce U.S. arm sales to 
Taiwan was based on the premise that the Chinese government would make ev-
ery effort to adopt measures and create conditions conducive to the settlement 
on this issue. Considering China’s provocative military exercises and nuclear-
capable missile tests near Taiwan in 1995 and 1996, a policy of continuing U.S. 
defensive arms sales to Taiwan is appropriate and consistent with both the TRA 
and the joint communiqués with China. Taiwan’s relative military strength will 
promote peace through deterrence, while its weakness will only invite aggres-
sion and invasion.13

III. RELATIONS BETWEEN TAIWAN AND OTHER STATES

A.  U.K. acknowledges Taiwan as a Province of China
Since 1950 the British government has given de jure recognition to the government 

of the PRC as the sole legal government of China. Under the 1972 PRC-U.K. Joint 
Communiqué, the United Kingdom has recognized the government of the PRC as the 
sole legal government of China and acknowledges the position of the Chinese govern-
ment that Taiwan is a province of China.14 In 1980s the British government no longer 
accord recognition to government but continue to recognize States in accordance with 
common international doctrine. Britain neither recognize Taiwan as a State nor regard 
the authorities in effective control there as a government. The British government has 
not official contact with authorities in Taiwan. The Anglo-Taiwan Trade Committee is 
a private organization set up to promote British exports to Taiwan. Accordingly, the 
majority of States of international community have also recognized that Taiwan is a 
part of China by their conduct.

B.  Bilateral Diplomatic Relations
Currently there are 170 States establishing diplomatic relations with the People’s 

Republic of China (PRC), only 24 States in the world inter alia. Paraguay, Guatemala, 
El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panama, Belize, the Dominican Republic, Haiti, 
St. Vincent & the Grenadines, St. Kitts & Nevis, Gambia, Burkina Faso, Malawi, 

13 Xiao Kangkang, “New Moves of U.S.-Japan-Taiwan Military Relations,” Guo Ji Zi Liao 
Xin Xi (International Data Information), Monthly Chinese Edition, No.9, 2007, pp. 15-19.

14 Under the 1972 PRC-U.K. Joint Communiqué, the U.K. acknowledges the position of the 
Chinese government that Taiwan is a province of the PRC. Ian Brownlie, Principles of Public 
International Law, 5th ed. (Oxford: Oxford University Press, 1999), p. 65.
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Swaziland, Sao Tome and Principe, Tuvalu, the Solomon Islands, Nauru, Kiribati, 
Palau, the Marshall Islands, St. Lucia and the Vatican, are recognizing Taiwan; more 
than half of these are located in the Western Hemisphere.15

(A)  China money making and get hold of African resources.
There are only five African States- Gambia, Burkina Faso, Malawi, Swaziland, Sao 

Tome and Principe which recognize Taiwan, and the rest of the African States recog-
nize China. China is the leader of the third countries that gets 30% of its crude oil from 
Africa, mainly from Sudan, Angola and Congo-Brazzaville, Nigeria, Gabon. Chinese 
state firms have built a refinery and are getting involved in production. China’s politi-
cal, economic link, military co-operation, construction and financial aid, energy, loans, 
technical assistance, trade tie with them of mutual benefit are rising fast.16 China in 
Africa is mainly money making and get hold of African natural resources. In the long 
term, a stable and prosperous Africa is in Beijing’s interest. 

(B) Two rival governments struggle for international legitimacy in Latin America
A fierce contest for diplomatic recognition in Central America and the Caribbean17 

is being fought by the two rival governments of China and Taiwan as part of their 
struggle for international legitimacy. In 1985, Sandinista leader Daniel Ortega swept 
into the presidency and unceremoniously broke off diplomatic relations with Taiwan 
officially realigning the country with the People’s Republic of China (PRC).18 Though 
Nicaragua’s formal diplomatic alliance with China ended abruptly when Ortega was 
voted out of office in 1990, Ortega later returned to power providing a fresh opportu-
nity for China to usurp one of Taiwan’s precious remaining allies. The re-establishment 
of a Chinese embassy in Managua could potentially serve as a valuable beachhead 
for China to facilitate diplomatic inroads into Central American States that are friend-
ly to Taiwan thereby taking China’s enforcement of global recognition of the “One 
China” policy one step closer to reality. In November 2006, when Ortega triumphed in 
Nicaragua’s presidential election, the shockwaves from his historic victory extended 
to China and Taiwan. While increasing economic and political ties between China and 

15 States with diplomatic relations with Taiwan are: Paraguay, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, 
Honduras, Panama, Belize, the Dominican Republic, Haiti, St. Vincent & the Grenadines, St. Kitts 
& Nevis, Gambia, Burkina Faso, Malawi, Swaziland, Sao Tome and Principe, Tuvalu, the Solomon 
Islands, Nauru, Kiribati, Palau, the Marshall Islands, St. Lucia and the Vatican.

16 China is Africa’s third most important trading partner, behind the U.S. and France but 
ahead of the U.K. It through group entities of the African Development Bank (ADB) Group, the 
Africa Development Fund (ADF), and the Nigeria Trust Fund (NTF) by means of subscription, 
loans, and donate money to set up a Forum on China-Africa Cooperation. Ian Taylor, “China’s 
Oil Diplomacy in Africa,” International Affairs, Vol. 82, No.5 (September 2006), pp. 937-959.

17 Taiwan was the largest aid donor to many Caribbean States. Taiwan’s alliances in the 
Caribbean have been whittled down to just four countries, the Dominican Republic, Haiti, St. 
Kitts & Nevis, and St. Vincent & the Grenadines and St Lucia.

18 Nicaragua’s President-elected Daniel Ortega, leader of the Sandinista National Liberation 
Front (FSLN), is one of the five left-wing leaders in Latin America in 2006, and on the campaign 
trail he bore a much stronger resemblance to modern progressives. In the 1980s the U. S. President 
Reagan spent millions to topple the Sandinistas, who were ultimately voted out of power in 1990. 
In exchange for governing in a democratic manner and complying with that Nicaragua approved 
in 2006. To avoid repeating his past mistakes, under the terms of a U. S.-backed regional trade 
agreement, Ortega would be rewarded with annual $42 million U.S. foreign-aid package plus 
an additional $175 million in grant funding under a specially economic-assistance program. All 
signs suggest the chastened Sandinista leader Ortega will embrace moderation this time around. 
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Central America, the Caribbean is also shaped to isolate Taiwan internationally. China’s 
foreign policy has an increasing influence in Central America and the Caribbean and 
the swing States among them face growing pressures to abandon their longstanding 
relationships with Taiwan in favour of cementing diplomatic ties with China. Taiwan 
is trying to save its ties with Latin American States, namely, Dominican Republic, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, and Paraguay. Potential repercus-
sions for U.S national interest have attracted significant attention from U.S. policymak-
ers. If the United States was not playing a much-needed role in advising the burgeon-
ing democracies and economies in its own backyard, Latin American States could fall 
victim to cross-Strait competing interests.19

IV. TAIWAN’S LEGAL STATUS IN INTERNATIONAL LAW

A. Whether Taiwan is a sovereign State within particular legal context?
 In international law Taiwan is a de facto government in a civil war situation.20 In 

1949 the Government of the People’s Republic of China (PRC) proclaimed itself the 
Central Government of China, and conducted a civil war against the existing Nationalist 
Government of the Republic of China (ROC). The Nationalist Government was eventu-
ally driven on to Taiwan, the Government of the PRC taking effective control of the main-
land of China. Many States including the United States nevertheless refused to recognize 
that Communist Government and continued to recognize the Nationalist Government 
of Chiang Kai-shek as the Government of China.21 During the cold war era, the U.S. 
support Taiwan in two ways: First, bilaterally recognized the Nationalist Government of 
Chiang Kai-shek as the Government of China signed a mutual defense treaty with Taiwan. 
Second, multilaterally recognized Taiwan represented China sit in the China seat of the 
United Nations. De Jure recognized Taiwan and de facto pursed a “two-China” policy.

While U.S. foreign policy changes, first of all, it withdraw bilaterally its recogni-
tion of the Chinese Nationalist Government; pursued a “one-China” policy instead of 
a “two-China” policy. Secondly, multilaterally support China replaced Taiwan in the 
United Nations. The U.S. recognized the PRC as the sole legitimate government of 
China, and the U.K. acknowledges the position of the Chinese government that Taiwan 
is a province of the PRC. Thirdly, the majority of States of international community 
have also recognized that Taiwan is a part of China by their conduct. 

Both governments of Beijing and Taiwan have claimed to represent the central gov-
ernment of the whole China. No claim of separate statehood for Taiwan has been made. 
Taiwan did not claim its statehood but claimed to represent the central government of 
an existing State called China. It nevertheless qualities as a de facto independent politi-
cal and legal entity governed by international law, but most probably de jure part of 
China. Recently, however, the Taiwanese ruling Democratic Progressive Party (herein-
after cited as DPP) has been agitating to declare Taiwan a sovereign and separate State. 
Beijing responded by increasing military pressure.

19 Daniel P. Erikson & Janice Chen, “China, Taiwan, and the Battle for Latin America,” 
Fletcher Forum of World Affairs, 31 (Summer 2007), pp.69-89.

20 Taiwan may be deemed as a consolidated local de facto government in a civil war situation. 
James Crawford, Creation of States in International Law, 2nd ed. (Oxford: Oxford University 
Press, 1998), pp. 61, 159-160.

21 Sir Robert Jennings & Sir Arthur Watts, Oppenheim’s International Law, 9th ed. (Essex, 
England: Longman, 1992), Vol. 1, p. 149. Chiang agreed not to invade the mainland without 
U.S. consent.
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B. Taiwan’s application for Admission to the United Nations
Whether Taiwan is qualifying to a U.N. Membership? In the eyes of the law of inter-

national institutions, it is the State, not the government, is a member of the U.N.. China 
is and always has been an original member of the U. N.22 Taiwan itself never has been 
an international legal person and enjoys no international personality. Under Article 4 
of the Charter, the admission of a new member will be affected by a decision of the 
General Assembly upon the recommendation of the Security Council.23 As the PRC is 
one of the permanent members of the Security Council, without PRC’s approval, it will 
be unrealistic for Taiwan to seek its admission.

(A)  Chinese Representation Questions in the United Nations
• 1945 The Republic of China (ROC) gains membership to the UN under the 

Article 3 of the Charter; as well as to the UN Security Council (UNSC) under 
Articles 23 and 110 of the Charter

• 1949 Communists take over mainland China; representatives of the ROC gov-
ernment escape to Taiwan

• 1949-1971 ROC represents the Chinese people as the legitimate government of 
China at the UN (the Cold War, the Korean War, China’s attack against India)

• 1971 The UN adopts Resolution 2758 which officially expels the ROC and rec-
ognizes the PRC.

In the eyes of law of international institutions, it is the State, not the government, is 
a member of the United Nations. China is and always has been an original member of 
the United Nations. At the end of 1949, the communist’s regime seized power in China, 
but until October 1971 China was represented at the United Nations by the Nationalist 
government of Chiang Kai-shek based on Taiwan. During that period it was arguing that 
communist China should be admitted to the United Nations. The question is which gov-
ernment should represent it at the United Nations? The Chinese representation questions 
is treated as one of representation, the arrival of PRC representatives must inevitably be 
accompanied by the departure of the ROC representatives from General Assembly and 
all the organ of the United Nations because a State cannot be represented simultane-
ously by two rival governments in the United Nations. The Government of the PRC did 
not receive general recognition until October 1971, when Taiwan was ousted from the 
United Nations and the PRC’s representatives were admitted as the representatives of 
China in the United Nations as one of the permanent members of the Security Council.24

(B) Interpretation of the G.A. Resolution 2758
On 25 October 1971, at the 1976th Plenary Meeting, the G.A. Resolution 2758 was 

passed in order to
22 The original members include either those States which were members of the organization 

to which the new organization is the successor or those States which drafted the United Nations 
Charter. D.W. Bowett, The Law of International Institutions, 4th ed. (London: Stevens & Sons, 
1982), pp. 118-119.

23 Conditions of Administration of a State to membership in the United Nations, International 
Court of Justice Reports 1947-1948, pp. 57-119; Competence of the General Assembly for the 
Admission of a State to the United Nations, International Court of Justice Reports 1950, pp. 4-57.

24 Chinese representation questions concerning the admission of new members or the suspension 
or expulsion of existing members are treated as non-procedural matters, which means that the veto 
applies in the Security Council, questions concerning representation are treated as procedural matters 
which means that the veto does not apply. Peter Malanczuk ed., Akehurst’s Modern Introduction to 
International Law, 7th Rev. ed. (London & New York: Routledge, 1997), pp. 371-372.
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-	 restore all its rights to the People’s Republic of China, and 
-	 recognize the representatives of its government as the only legitimate representa-

tives of China to the United Nations, and 
• Expel forthwith the representatives of Chiang Kai-shek from the place that they 

unlawfully occupy at the United Nations and in all the organizations related to it.25

The G.A. Resolution 2758 merely settled the question which regime was the legitima-
tize representative of China. Taiwan’s status is thus unaffected and needs to be resolved 
on the basis of the Principle of Self-determination, as decided at the San Francisco Peace 
Conference. It may recall that the Principles of the Charter of the United Nations, con-
sidering that the restoration of the lawful rights of the PRC is essential both for the pro-
tection of the U.N. Charter and for the cause that U.N. must serve; recognizing that the 
representative of the Government of the PRC are the only lawful representatives of China 
to the U.N. and the PRC is one of the five permanent members of the Security Council. 
Decide to restore all its rights and recognize the representative of its government as the 
only legitimate representatives of China to the U.N. and expel forthwith the representa-
tives of Chiang Kai-shek from the place which unlawfully occupy at the U.N. One must 
know that bilateral diplomatic relations is the base of international relations, without the 
strengthening of bilateral relations and the support of the U.N. member States, Taiwan’s 
application for admission to the U.N. is unfeasible. Moreover, under Article 4 of the 
Charter, the admission of a new member will be affected by a decision of the General 
Assembly upon the recommendation of the Security Council. As the PRC is one of the 
permanent members of the Security Council and the leader of Group 77 which has more 
than 130 votes in the U. N., without PRC’s approval, it will be unrealistic for Taiwan to 
seek its admission.26 Furthermore, If China used military force against Taiwan; the U.S. 
could not hope to get U.N. Security Council to act, given China’s veto. Instead, the U.S. 
would have to take a lead in fashioning a coalition of countries inter alia Taiwan, several 
other States in the region, India, and some European States with power-projection capa-
bilities to convince China not to use force, and to come to Taiwan’s assistance if it did.27

(C)  Taiwan’s application for admission to the United Nations
In 1994, several members States made an attempt to restore the U.N. membership 

of Taiwan by instituting a research committee to study the issue of Taiwan, which 
failed. In the evening of 7 September 2000, the United Nations Steering Committee for 
upcoming General Assembly decided not to put the issue of Taiwan’s membership on 
agenda of the General Assembly. The measure had been proposed by 14 of Taiwan’s 
allies in the U.N. on August 2000. The ROC Foreign Ministry called Beijing’s action an 
attempt at “hegemony” which hurt Taiwanese feelings. “Communist China still cannot 
depart from the hegemonic mentality in blocking again the proposal to discuss U.N. 
membership for Taiwan by the General Assembly. Taiwan claimed that it’s participa-
tion in the U.N. is not a legal request but a political activities.

(D) Taiwan’s admission to the United Nations
Entering the U.N. as a new member State requires

25 Resolution 2758 on Restoring the Rights of the PRC, 25 October 1971.
26 John K.T. Chao, “On Chinese Representation Question and the Problem of Taiwan‘s 

Participation in the United Nations,” Chinese International Law & Transnational Law Review, 
Vol.1, No. 1 (2005), pp. 89-184.       

27 Richard N. Haass, The Reluctant Sheriff: The United States After the Cold War (New 
York: Council ob Foreign Relations, 1997), p.96.
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-  de jure and de facto international recognition of Taiwan as a State, that means 
Taiwan must first proclaim its independence as a State.

-  Security Council recommendation.
-  Two-third majority positive vote of the General Assembly.
-  Alternatively, an agreement with the PRC.

As long as the veto yielding members of the SC and the 2/3 majority of the GA 
are not on board, the admission of Taiwan to membership in the U.N. will not accept.

C. Taiwan use non-State names in various Governmental International 
Organizations. 

(A)  International Criminal Police Organization (Interpol)
It is noteworthy that China was attempt to replacing Taiwan in as many interna-

tional organizations as possible. Taiwan use non-State names in various International 
Organizations. 

“Taiwan, China” as a distract Member of the International Criminal Police 
Organization. Not until 1984 PRC was remaining one of the two States (the other was 
the USSR) outside the International Criminal Police Organization (Interpol) and bring-
ing China in was an important step towards universal membership. The approval of its 
membership in 1984 was involved exclusion of Taiwan, downgrade Taiwan member-
ship to become a distract branch, compulsory name change of “China” was replaced by 
“Taiwan, China,” and enjoy no vote nor allow use name tape while participate to the 
Assembly. Name tape may be use when attending regional meeting. Any correspon-
dences with the Interpol a copy may send to the China’s headquarter branch.28

(B)  World Trade Organization (WTO)
In early 1990 Taiwan sought accession to the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT), Taipei did so by requesting entry for the “customs territory of Taiwan, 
Penghu, Kinmen and Matsu,” thus avoiding an assertion of statehood. The acceptance 
of “Chinese Taipei” to the World Trade Organization (WTO) was approved by the 
Ministerial Conference in November 2001.29 As China and Taiwan are WTO members, 
both sides of the Taiwan Strait should promote economic development and draw closer 
together as partners in a positive-sum enterprise.30

(C)  Regional Fisheries Organizations
Taiwan is a leading deep-sea fishing nation in the world. Due to the evolution of interna-

tional fisheries legal regime - International Code of Conduct for Responsible Fishing, and 
the rising of regional fisheries management organization (RFMOs), Taiwanese deep-sea 
fisheries are facing more limitations than ever. The changes of international fisheries legal 
regime not only affects State behaviors in international fisheries, but also make RFMOs be-
come the most important actors for the conservation and management of high seas fisheries 

28 Malcolm Anderson, Policing the World: Interpol and the Politics of International Police 
Co-operation (Oxford: Clarendon Press, 1989), p. 46.

29 Malcolm N. Shaw, International Law, 5th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 
2003), pp. 211-212.

30 China’s accession to the WTO is one of the most important policy changes in China’s long 
process of liberalizing its foreign trade and foreign direct investment. It is also a major world 
economic event with profound repercussions.Tianshu Chu & Kar-yiu Wong eds., China’s Accession 
to the WTO: Impacts on China and the Asia-Pacific Region (Northampton, MA: Edward Elgar, 2007).
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resources. With it a much more significant catcher of tunas than China, international fishing 
community faced with a choice between including Taiwan at the cost of excluding China 
and vice verse, any fisheries commission would opt for the former. International fishing 
organization would like to include Taiwan, so multilateral inter-governmental organization 
in the 1995 Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations 
Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and 
Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (UNFSA), in-
corporated “fishing entity” into Articles 1-4 where defines “whose vessels fish on the high 
sea” that is an attempted to include Taiwan in order to promote compliance with interna-
tional conservation and management measures by fishing vessels on the high seas. Taiwan, 
a “fishing entity,” is similar to an international actor or quasi-political entity capable to fulfill 
international obligations.31 Taiwan appears to have fastened on the concept of “fishing en-
tity” as a model for its campaign for wider acceptance in other international organizations, 
such as its recent attempt to join the World Health Organization as a “health entity.”

(D)  Taiwan’s Application for World Health Organization (WHA)
The WHO, an inter-governmental international organization with 192 member 

States, is global legal framework for infectious disease control. Since 1997, Taiwan 
has launched an annual campaign to become an observer at the WHA. It has met with 
failure each time due to strong opposition from Beijing. Taiwan’s bid has little legal 
basis as the International Health Regulation (IHR), GA Resolution 2758 of and WHA 
Resolution 251 has long affirmed explicitly that the government of the PRC is the 
sole legitimate government representing China at the UN and the WHO. The WHO 
constitution and WHA rules stipulate clearly that WHO membership is open only to 
sovereign States, and only sovereign States and relevant international organizations can 
attend the WHA as observers at the invitation of the WHO director-general. China’s 
viewpoints, Taiwan as a “health entity” in application for attends the WHA as observer 
is not qualified to be a full or associate member of the WHO.

On 23 May 2005 the 58th annual session of the WHA, the supreme decision-making 
body of the WHO, adopted a new set of regulations on national and international responses 
to disease outbreaks. Issues at this WHA included pandemic influenza preparedness and 
response, progress on the health-related Millennium Development Goals, polio eradication, 
malaria, cancer prevention and control and health action in crises.32 Taiwan through its allies 
in the WHO has been pushing the principle of “universal application” of the International 
Health Regulation (IHR). Some Taiwanese officials claim the principle of “universal ap-
plication” will be the legal basis for Taiwan’s attempt to join the WHO, and will thus boost 
its chances of winning that bid. But this claim has apparently resulted from a “deliberate 
misunderstanding” of the new IHR, which stipulates that provisions will only be applied 
to sovereign member States. Moreover, the newly-adopted four principles are equally im-
portant and interconnected. The principle of “universal application” should not override the 
other three principles to undermine the sovereignty of member States of the WHO.

The U.S. President George W. Bush signed a motion in 2003 adopted by the US 
Congress in support of Taiwan’s participation in the WHO, but at the same time alleged 
the United States had not changed its “one-China” policy.

The Chinese Government, however, considers that Taiwan, as a part of China, is not 
eligible to join the WHO as a member or a quasi-member. Taiwan is not allowed to par-

31 Andrew Serdy, “Bringing Taiwan into the International Fisheries Fold: The Legal 
Personality of a Fishing Entity,” British Year Book of International Law, 75 (2004), pp. 183-221.

32 It took place at the Palais des Nations, Geneva, Switzerland.
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ticipate in any WHO activity as an observer, according to the relevant resolutions of the 
United Nations and the regulations of the WHO. The Chinese Government has been always 
concerned about the health of Taiwan compatriots and actively promotes exchanges and co-
operation in the health sector across the Taiwan Straits. In the event of acute public health 
emergencies in Taiwan, the WHO can send experts to Taiwan for field visits or provide 
technical assistance, or it can invite Taiwan medical and public health experts to participate 
in relevant technical activities. Otherwise, any further attempt by Taiwan to enter the WHO 
will only expose its real political intention of pursuing independence for the island.

Judged from the above-mentioned facts, there are little legal bases for allowing Taiwan 
to join WHO. Lack of international recognition was the main reason why the WHA has re-
jected Taiwan’s nine annual applications for observer status, which were apparently aimed 
at promoting “two Chinas” or “one China, one Taiwan” in this international organization.

D. Taiwan use non-State names in various Non-Governmental Organizations. 

(A) Formosan Association for Public Affairs (FAPA)
The Formosan Association for Public Affairs (FAPA) is formed at the local level in 

the US. The Organization mobilized its local resources in the US through grassroots 
informal diplomacy to promote Taiwan’s visibility in the US, to influence the US gov-
ernment policy on Taiwan-related issues. 33

(B) Democratic Pacific Union
In 2005, Vice President Annette Lu launched the Democratic Pacific Union; a group 

of States consisting of 26 member States from around the Pacific Rim committed to 
promoting democracy, peace, and prosperity.

(C)  Taiwanese nongovernmental organizations
The role of the Taiwanese nongovernmental organizations is also expanding glob-

ally. Perhaps most notable is the Tzu Chi Buddhist Foundation that performs humani-
tarian aid work throughout the developing world.

(D) Nongovernmental Organizations (NGOs) Section at the Foreign Ministry
Taiwan’s Foreign Ministry and its foreign service officers have found it difficult to 

engage other foreign diplomats; they therefore established a new Nongovernmental 
Organizations (NGOs) Section at the Ministry in order to develop unofficial friendly 
relations with non-recognized States and their diplomats. The problem is that since the 
first track officers in Taiwan occupied and took over the posts of the second track unof-
ficially, they do the tasks they should not even do. Since Taiwan’s official handling of 
nongovernmental organizations (NGOs), China deems Taiwan’s second track officers 
as the first track and has blocked their activities all the way.

In the meantime, the policymakers should seek mid-and long-term cooperation to 
prevent possible conflicts and created better opportunities for the official Cross-Strait 
dialogues that could lessen tension.

E. Bilateral and Regional Free Trade Agreements
Regional Trade Agreements (RTAs) in the Asia-Pacific significantly impact on the 

33 Catherine Kai-Ping Lin, “Taiwan’s Overseas Opposition Movement and Grassroots 
Diplomacy in the United States: the case of the Formosan Association for Public Affairs,” 
Journal of Contemporary China, 15(46) (February 2006), pp. 133-159.
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material progress of the peoples of this region. 34Economic globalization and regional 
integration of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) plus 1 or ASEAN 
plus 3 will exert great pressure on Taiwan government for a closer economic relationship 
to avoid self-imposed isolation and marginalization.35 Chen administration has sought 
to broaden and diversify the avenues for interaction between Taiwan and its Central 
American and Caribbean partners. Taiwan is pursuing bilateral free trade agreements 
with member States of the Central American Free Trade Agreement (CAFTA) in order 
to reduce Taiwanese manufacturers too dependent on Mainland China’s market by using 
Central America as gateway to the United States. However, so far only three States with 
which Taiwan has Free Trade Agreements (FTAS) are Panama in 2003, Guatemala in 
2005, and Nicaragua in 2006, and finalized with El Salvador and Honduras. Taiwan is 
currently in negotiations with Dominican Republic and Paraguay. China thus bullies any 
States engaging in any agreement with Taiwan. This, combined with Taiwan’s insistence 
on calling itself by its proper name “Taiwan” instead of using the name “Chinese Taipei,” 
scupper an FTA with Singapore in 2002, and deterred other ASEAN countries. Taiwan 
wishes to sign a FTA with the United States, Japan, Singapore and New Zealand.36

F. Diplomatic interactions through Multilateral Channel
The Chen administration has increased diplomatic interactions through multilateral 

channels. Taiwan holds observer status in the Central American Integration System 
and the Forum of Central American Presidents and Legislators. Taiwan’s foreign ser-
vice personnel in Washington, D.C. are in regular contact with the Inter-American 
Development Bank and have lobbied hard to gain the same observer status that China 
now holds. Similar efforts to become an observer at the Organization of American 
States have not unsuccessful, though China won this status in 2004.

VI. TAIWAN’S FUTURE OPTIONS
No matter who is in power in Taiwan, two important factors must consider: first, American 
factor that concerns Taiwan’s peace and security; and second, the China factor that con-
cerns Taiwan’s stability and prosperity. There are only a few options for Taiwan’s leader. 
The U.S., Japan and the KMT would like to keep the status quo in the Taiwan Strait per-
manently. China at the moment seems to acquiescence; but in the long run would like to 
incorporate Taiwan into the motherland. Taiwan’s options will discuss as follow:  

A. Status Quo 
The United States has a clear national interest in preserving the status quo of Taiwan 

that is neither independence nor unification with China. It has emphasized to both Taiwan 
and China the importance of avoiding provocative actions or unilateral measures that 
would alter the status quo. For this reason, the U.S. reaffirm that it has no intention of 

34 M.A.B. Siddique (ed.), Regionalism, Trade and Economic Development in the Asia-
Pacific Region (Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, 2007).

35 Lin-jun Wu, “ASEAN and the East Asia Economic Integration: From ‘ASEAN plus 
Three’ to ‘East Asia Summit,’” Wenti Yu Yanjiu (Issue and Studies) 46, NO.2 (April/May/June 
2007), pp. 117-136.

36 There have been so many Regional Trade Agreements (RTAs) or Free Trade Agreements 
(FTAs) in the world. The World Trade Organization (WTO) even has difficulty to clearly state 
the exact number of RTAs or FTAs. Asian scholars of international law and international trade 
shall form an FTA forum to conduct researches and on the features of greater Asian trade 
arrangement. Chang-fa Lo, “Factors Affecting Asian FTA Practice,” Journal of International 
Law and Diplomacy, Vol.105, No. 3 (November 2006), pp.390-411.
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supporting a policy of secession and must evaluate the behavior of Taiwan’s leaders and 
not shirk from shaping it ways that support U.S. interest. It is indeed a danger for which 
none has a good solution: calls to maintain the status quo by either side are not very 
helpful because both China and Taiwan are far too dynamic to be frozen in such a static 
mode. China hopes that the U.S. will work to achieve a win-win situation that benefits all 
three parties concerned. It would be best if Beijing, Taipei and Washington to the Taiwan 
dispute reject unequivocally and categorically the option of resort to war. The existing 
status quo offers a reasonable accommodation of the interests of the three parties.

B. Independence
The emergence of a strong pro-independence opposition party, the DPP and later 

became the ruling party in Taiwan it led Taiwan to cease claiming to represent Chinese 
on the mainland and instead to concentrate on developing from de facto independence 
towards de jure independence for Taiwan. China responded by increasing military pres-
sure, including the missiles test in the Taiwan Strait in 1995 and 1996. Taiwan’s inde-
pendence will has tremendous impact to international community.

The United States responded by bringing in two aircraft carriers in order to defend 
Taiwan’s right to make a democratic choice. Taiwan’s unification with mainland will 
challenge the U.S. Navy, Russian, and Japanese Interests. Currently the one serious dan-
ger of war comes from Taiwan’s independence. The international community is therefore 
opposed to Taiwan independence. The U.S.’s top priority is to avoid war over Taiwan.

(A)  One serious danger of war comes from Taiwan’s independence.
Taiwan became concerned that time for independence was not on its side. President 

Chen Shiu-bian’s first inaugural speech of 20 March 2000 was moderate, calling for 
an avoidance of any unilateral action to alter the status quo and confining constitu-
tional changes to technical matters, not raising issues of sovereignty or territory to be 
conducted without a referendum. But as he approached the prospect of reelection in 
March 2004, Chen moved closer to his “fundamentalist” base in the DPP and came up 
with the slogan “one-country-on-each-side” of the Taiwan Strait. In advocating a new 
constitution and nation building, Chen has virtually but put forward a timetable and a 
road map leading to a referendum on it in 2008, the year targeted for Taiwan’s inde-
pendence, constitutes a real drive for secession, where significantly shape the island’s 
sense of self-identity and its population’s moves towards self-determination which is 
tantamount to actual territory. President Chen does not have a free hand to put through 
a new constitution via referendum. The current referendum law does not allow this and 
would have to be changed as he is not in control of the Legislative Yuan.37

(B)  International Community is opposed to Taiwan independence
The international community is supportive of the “one China” formula to tackle the 

Taiwan question and is opposed to “Taiwan independence” of its damage and disruptive 
consequences. Neither the U.S. nor the international community has ever validated the no-
tion that the majority views of a given people by a referendum or other means, justify an 

37 If President Chen were not moved towards a new constitution, one problem may well be 
that the U.S. and China will have divergent views on this process. China will worry about any 
new constitution, whilst the U.S. will want to know whether the new constitution focuses on a 
change of domestic political institutions in Taiwan or seek to cut the core with Beijing. The U.S. 
goals will be to shape Taiwan’s revision of the constitution in such a way that will narrowed 
to a reform of domestic political institutions and to shape China’s perceptions of this process. 
Interview: Richard Bush, Head of the Northeast Asia project at Brooking, in 2006. 



43

inherent right to secession. Territories such as Chechnya, Kashmir, Xinjiang 38and Tibet are 
not recognized by the international community as independent States, despite the fact that 
a majority of their inhabitants likely support independence. The international community 
is supportive of the “one-China” formula to tackle the Taiwan question and is opposed to 
“Taiwan independence” of its damage and disruptive consequences. Neither China nor the 
U.S. wants war with each other. Beijing has no trust in President Chen, regarding him as 
supporter of “creeping to speeding independence,” and their views will not be easily altered. 

C. Unification
Taiwan’s Unification with mainland will challenge the U.S. Navy, Russian, and 

Japanese. China could win a war against the United States over Taiwan. Incorporate 
Taiwan into mainland, the U.S., Russia, Japan, and many States of Southeast Asia would 
fell gravely threatened. Once Taiwan became an integral part of China, Taiwan would 
assure Beijing control of the Taiwan Strait and ability to challenge the U.S. Navy, 
Russian and Japanese interests. China is Russia’s principal “partner” and its main gate-
way to the Asia-Pacific region, yet also major strategic competitor and potential threat.  

V.  CONCLUSION
In advocating a new constitution and nation building, President Chen has virtu-

ally put forward a timetable and a road map leading to a referendum on it in 2008, the 
year targeted for Taiwan’s independence, constitutes a real drive for secession, where 
significantly shape the Taiwanese-identity and its population’s moves towards self-de-
termination which is tantamount to actual secession.

China potentially has territorial intention to unification meanwhile concentrating 
for the 2008 Olympic Games. China’s foreign policy has an increasing influence in 
Africa, Central America and the Caribbean. Beijing wants to solve Taiwan’s reunifica-
tion with the mainland through a gradual process of economic integration and political 
convergence. Economic globalization and regional integration of the ASEAN plus 1 or 
ASEAN plus 3 will exert great pressure on Taiwan government for a closer economic 
relationship to avoid self-imposed isolation and marginalization.

The U.S. (as well as Japan) has a clear national interest in preserving the status quo in 
Taiwan. It has emphasized to both Taiwan and mainland the importance of avoiding provoca-
tive actions or unilateral measures that would alter the status quo. Taiwan’s political leaders 
must evaluate their behavior and not shirk from shaping it ways that support American interest. 

Neither China nor the U.S. wants war with each other. The combination of a surging 
sense of Taiwanese identity and growing Chinese military power focused on Taiwan 
could lead to a major armed conflict in the Taiwan Strait; Washington’s top priority is 
to avoid war over Taiwan. International community is supportive of the “one China” 
formula by their conduct to tackle the Taiwan question and is opposed to “Taiwan inde-
pendence” of its damage and disruptive consequences.

At all time, the U.S. is reassuring China that it adheres to its “one-China” policy. China, 
in the meantime, is worried Taiwan through the U.S. support from de facto independence 
towards de jure independence it will respond positively to that move. For this reason, the 
U.S. reaffirm that it has no intention of supporting a policy of secession. The policymakers 
should seek mid-and long-term cooperation to prevent possible confrontations and cre-
ated better opportunities for the official Cross-Strait dialogues that could lessen tension.

38  Up to 2001, the Al Qaeda (or the Taliban) regime tended to encourage and had persisted in 
supporting Muslim Uighur insurgency in Xinjiang. The Chinese government tried to buy off the Afghans 
by selling them army weapons, but to little avail. Facing the threat of Islamic terror in the Xinjiang 
region, China willingly supported the US to deal with the Taliban which would be part of a larger 
strategy of encirclement, and also supported the international coalition’s activity against Islamic terror.
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China’s 21st Century Financial Foreign Policy

Nataliya Gorodnia

The paper focuses on the main trends of China’s financial foreign policy in early 21st 
century in the areas of foreign currency reserves accumulation, investing capitals 
abroad, participation in global economic and financial institutions, and yuan interna-
tionalization, as well as the policy transition under the impact of the 2008-2009 global 
financial and economic crisis. 

China’s growing financial power is one of essential factors of current global develop-
ment. Especially 2008–2009 global financial and economic crisis promoted increasing 
China’s influence in global finances. 

Two main strategies of China’s financial foreign policy, according to Ken Miller, 
include accumulating foreign currency reserves and investing money abroad in the 
form of direct foreign investments, aid, assistance, and loans [Miller 2010, 97]. The 
2008-2009 global financial crisis and post-crisis development contributed to some es-
sential updating the strategy. Simultaneously there is a gradual but visible shift in the 
wake of the crisis in two other directions: increasing China’s influence in global finan-
cial institutions and yuan internationalization.  

During the global financial and economic crisis China as well as other East Asian 
nations to a large degree escaped financial turmoil, but it was affected by a sharp fall 
in its main export markets – the EU and the U.S. While being the main global producer 
and exporter in early 21st century, since 2008 China has become a leading global credi-
tor and investor. 

In 2008 China replaced Japan as the main U.S. creditor. In May 2011 Chinese gov-
ernment possessed 36 percent of U.S. Treasury securities and 16 percent of total U.S. 
public debt.  In August 2011 it amounted $1 trillion.  Such outcome deepens U.S.-
China financial interdependency and creates huge potential risks for U.S. and global 
economy if Chinese banks stop buying U.S. Treasury securities or start selling them in 
quantity. Similarly American dollar depreciating means huge losses for China’s dollar-
denominated currency reserves. Financial crises in euro-zone have the same negative 
impact on euro-denominated Chinese reserves. According to Central Bank of China in-
formation, in September 2011 in spite of significant decrease of China’s foreign curren-
cy reserves in $60,8 billion they totaled $3201,7 billion [Транснациональное прямое 
инвестирование…2011]. Chinese government is forced to search safer ways to protect 
its foreign currency reserves and to get out of “a dollar trap” it was caught in. The most 
visible way out is seen in increasing Chinese investments abroad. Some experts argue 
China should adjust its macroeconomic policy and reject the policies leading to farther 
foreign currency reserves accumulation [Is it the time for China…2011].  

Compared to early stages of China’s financial foreign policy when preferred invest-
ment areas included foreign governments obligations and gold, a shift to foreign direct in-
vestments (FDI), grants, aid and concessional loans, mostly to the governments of Global 
South nations for certain projects, has occurred since early 21st century. Unlike the U.S. 
China has given aid to developing nations without any conditions regarding their political 
systems, domestic policy, human rights and democracy issues.  Typical Chinese foreign 
investment project can combine FDI of state enterprises and concessional governmental 
loans on favorable terms and Chinese companies’ participation in the project realization. 
FDI of private Chinese companies are not large so far and they also require public approval.
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Although China’s foreign direct investment policy is a quite recent phenomenon its 
several stages are visible: 1) late 1980s – late 1990s; 2) early 2000s; 3) since 2008-2009 
global financial and economic crisis till now.

Chinese foreign direct investment policy started in late 1980s –1990s with the target 
to ensure markets for Chinese goods and to provide access to scarce natural resources. 
It was a time when Chinese public sector was under reconstruction and private one was 
too weak for significant investments. The major China’s foreign investment destination 
was Hong Kong. In 1980s Chinese companies also tried to establish joint ventures in 
the Caribbean, especially in textile sector to penetrate into American market. Some in-
vestments went to natural resources in Latin America, Africa, Asia - iron ore and oil in 
Peru (1992-1993), oil in Sudan (1995) etc. With a significant shift in China’s regional 
policy and joining regional groupings since 1996 some important financial initiatives 
were signed within the frameworks, the first large-scale contracts were reached. Among 
them $4, 3 billion China’s National Oil Corporation investments into Kazakhstan’s oil 
sector and $3 billion into Caspian Sea – Xinjiang pipeline construction (1997) [China 
and the Developing World 2007, 70].

“Going out” strategy was announced in October 2000 in the 10th five-year plan docu-
ments. Its realization was accelerated after China joined World Trade Organization 
(WTO) in December 2001. The first large contracts were signed by Chinese oil compa-
nies to explore, produce, and refine oil as well as develop infrastructure in the Middle 
East (in pre-war Iraq, Iran, Oman) and North Africa (Algeria).  After Chinese top 
l eaders visited several African countries and China hosted the first China-Africa busi-
ness conference in 2003 the country has been involved to much more energy projects in 
Africa. The fact that China entered global energy market much later than Western na-
tions limited its investment opportunities. So it tried to penetrate to niches not occupied 
by Western companies, and enter “problem zones” too risky for Western companies 
with investment and aid packages. For example, after a civil war in Angola in 2002 
Beijing granted Angolan government a $3 billion loan to develop its oil sector and re-
construct its ruined infrastructure. In 2006 Angola was the second oil producer in Sub-
Saharan Africa (after Nigeria) and one of China’s leading suppliers [Jiang 2006, 7].

A noticeable expansion of China’s foreign investments occurred in 2005-2007. 
Chinese economy needed more and more resources; China’s foreign exchange reserves 
essentially increased; public enterprises recovery enabled their investments abroad. 
Numerous visits of China’s top leaders to African, Latin American, and Asian coun-
tries led to large-scaled investment contracts. According to UNCTAD statistics, in 
2005 China’s outward investments totaled $12, 3 billion (compared to $916 million 
in 2000 and $ 5, 5 billion in 2004), in 2006 – $21, 2 billion, in 2007 - $22, 5 billion 
[UNCTAD Handbook of Statistics 2009, 367]. 

Investments into Africa have essentially increased since 2006, called the “year 
of Africa” in China. This year the first top level FOCAS (Forum of Chinese-African 
Cooperation, established in 2000) summit gathered in Beijing more than 40 African 
leaders. Chinese companies had a peculiar interest in energy, mineral resources, tele-
communication, and construction sectors. Some large-scaled contracts were signed 
in oil sector of Libya, Nigeria, Kenya, Angola, and Sudan. While Western nations 
imposed sanctions against Sudan’s regime because of humanitarian or other reasons, 
China became its largest investor. In 2007 Sudan was the 6th largest China’s oil sup-
plier behind Saudi Arabia, Angola, Iran, Russia and Oman. Among the largest infra-
structural investments into Africa there was an $8 billion contract for 20-years period 
with Nigeria to reconstruct its railways, signed in 2006.
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Significant bilateral investment agreements in mineral resources, energy and infra-
structure projects were signed with Latin American nations: Argentina, Brazil, Chili, 
Cuba, etc. The most noticeable Chinese investments flew to oil sector of Venezuela. 
The cumulative stock of Chinese FDI in Latin America and the Caribbean rose from 
$4.6 billion in 2003 to $11.5 billion in 2005, accounting respectively for almost 14 and 
20 percent of  China’s FDI stock worldwide, though Chinese outward FDI had not been 
as significant as China’s trade flows. At the end of 2006 China’s cumulative stock of 
FDI worldwide amounted to $73.3 billion, just 0.58% of global FDI stock. Besides, it 
was noticed that the overwhelming majority of Chinese FDI to Latin America and the 
Caribbean (almost 96 percent in 2005) went to the Cayman Islands, the British Virgin 
Islands, and Bermuda, known as tax havens. These three nations were also the major 
sources of FDI into China, that confirmed the Chinese investors’ intention to bring the 
capital back as FDI to take advantage of preferences given to foreign firms [China’s 
Foreign Policy and “soft power” 2008, 35-36].

The efforts of Chinese companies to gain significant assets in developed coun-
tries visible since 2005 often met serious obstacles. For example, the China National 
Offshore Oil Corporation’s (CNOOC) attempt to acquire the California-based Unocal 
in 2005 failed because of the rise of xenophobia in the U.S.  A friendly purchase of 
American IBM’s personal-computer business by Chinese computer producer Lenovo 
in 2005 ($ 1, 8 billion deal) was an exception.

Though outward China’s investments were still insignificant compared to inward 
investments to Chinese economy (in 2005 respectively $12, 3 billion and $72, 4 billion) 
even limited Chinese capital had impressive political effect. For example, the alterna-
tive created by Chinese investments in Latin America to the U.S. economic ties encou-
raged Venezuela and MERSOCUR nations to fail the Free Trade Area of the Americas 
(FTAA) with the U.S. in November 2005. 

“Going out” strategy was specified at the 17th CPC Congress in October 2007. 
Large national corporations were encouraged to turn into multinationals while buying 
well known brands, pursuing mergers and acquisitions. To promote dynamic public 
and private outward foreign investments Chinese government established in 2007 a 
sovereign wealth fund China Investment Corporation (СІС) with initial capitalization 
of $200 billion. 

A great opportunity to gain assets worldwide appeared during the 2008-2009 glo-
bal financial and economic crisis. Before the crisis China invested mostly in develop-
ing and emerging countries with loans, grants, and aid, combined with FDI, now lack 
of liquidity in developed countries formed their strong demand for China’s capitals, 
including FDI.

It was a noticeable growth of China’s outward FDI in 2008 – $52, 1 billion (com-
pared to $ 22, 5 billion in 2007). In 2009 it fell to $ 48 billion as Chinese govern-
ment was focused on large-scaled investment into domestic economy. According to 
Chinese sources, multinationals mergers and acquisitions composed 34 percent of all 
China’s outward FDI in 2009. Among them a significant property gained by CIC and 
its branch Stable Investment Corp. in the staggering U.S. financial sector (Morgan 
Stanley, Blackstone Group LP, Reserve Primary Fund) in 2008–2009, which was a 
new trend in Chinese foreign investment policy. By the end of 2009 12 000 Chinese 
investors had founded 13 000 enterprises with asserts exceeded $ 1 trillion in 177 coun-
tries and regions worldwide. 2009 U.N. global investment report ranked two Chinese 
companies among top 100 global multinationals, and ten – among top 100 developing 
nations multinationals [Потенциал развития инвестиций за рубежом…2010].
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Some new specified features of China’s foreign financial policy are noticeable in the 
post-crisis recovery period.  China’s government March 2010 report guarantee more 
support and autonomy to qualified companies in pursuing mergers and acquisitions 
abroad. With exception of very large or political sensitive projects which still have 
to be approved in Beijing, other projects get permit at a local level within one-two 
months. The specified areas of investment interest include natural resources production 
and processing, high-tech industry, green energy, well-known brands etc. As a result 
China’s FDI in the first half of 2010 reached $55, 2 billion. At the end of 2010 China 
was the fifth largest world investor.

According to regional-based analyses of outward Chinese foreign investments (sum-
mer 2010) Africa gained a lead ($62, 2 billion), the 2nd place went to North America 
($59 billion), the 3rd one - to Australia ($58, 5 billion), the 4th – to Europe ($53, 1 bil-
lion), the 5th – to Middle East ($49, 5 billion), the 6th – to Asia ($44, 9 billion), the 7th  – 
to Latin America ($19, 2 billion), and the last one - to Russia and Ukraine ($8,4 billion) 
[Money can buy love 2010, 101].

In Asia favorable conditions for China’s outward investments have been created 
by the China-ASEAN Free Trade Area since January 2010.  China’s FDI into Japan 
are increasing as well, especially in the wake of March 2011 earthquake. In 2010 they 
amounted to $200 million, compared to Japan’s $4 billion into China. In the first s even 
months of 2011 China’s investment in Japan, including mergers and acquisitions, 
soared to $570 million. Number of Chinese companies invested in Japan reached 661 
by July 2011, compared to 233 in 2006. According to Jia Qingguo, associate dean of 
Peking University’s School of International Studies, it’s explained by a very attractive 
buying price for Chinese bidders and a mutual benefit. So the Japanese enterprises get 
the money they need and a convenient way to enter the Chinese market, and Chinese 
companies gain brands, technologies and distribution channels [Building on common 
ground for Asian era 2011]. 

Investments into the U.S. have grown as well. Though its amount is still relatively 
insignificant, there is a huge progress compared to previous years.  Obama’s admini-
stration is concerned about a drastic fall of the U.S. share of global FDI over the last 
decade from more than 40 percent to 17 percent, as well as 11 percent fall of FDI in-
flows into the U.S. in the first six months of 2011, compared to the first half of 2010. In 
June 2011 President Obama signed an executive order to create SelectUSA, a branch 
attached to the Commerce Department, as the first-ever government-wide initiative 
to attract and retain the U.S. business investments. Chinese FDI are highly welcomed 
[U.S. vows to attract foreign direct investment 2011].

China’s annual investments into Ukraine before the global crisis were about $11 
million, compared to $ 500 million into the U.S. Ukraine’s demand for investments, 
especially for Euro-2012 infrastructure reconstruction, was one of the main topics of 
Ukrainian-Chinese talks during the President Yanukovich’s visit to China in September 
2010. As provided by 13 bilateral agreements signed during the visit Ukraine expects to 
get $11-15 billion of Chinese investments annually during next 5-7 years in the fields 
of energy, shipbuilding, ports and roads infrastructure development, and other infra-
structural projects. The main outcome of Hu Jintao’s visit to Ukraine in June 2011 was 
the establishment of bilateral strategic relations between China and Ukraine. Financial 
issues were discusses as well, mostly developed projects to the amount of $3, 5 billion, 
and loans [В Україну прийдуть…2010; Гаврилечко 2011].

Huge domestic investments in 2008-2010 (4 trillion yuan or $ 586 billion, about 
13 percent of GDP) as a response to the global crisis coursed some negative trends 
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in China’s economy (growing inflation, “bad credits” problem, etc.) and urged to ac-
celerate transition to a new “scientific” development model. Balancing of inward and 
outward investments, GDP and GNP as well as a shift in the foreign trade through 
increasing export with the help of investments abroad is among the main targets of  the 
12th five-year plan (2011–2015).     

Foreign investment policy gives China mighty tools to solve important domestic 
problems, stimulates economic growth and job creation, secures its access to energy 
and mineral resources, technologies and leading financial institutions, serves the goal of 
China’s unification.  Simultaneously Chinese capitals flow to developing and emerging 
nations helps to correct imbalances between Global North and South. Most of Chinese 
investments are not expected for fast return, so they promote China’s “soft power” and 
contribute considerably to the strategic China’s target of a new multipolar political and 
economic world order construction. 

China’s participation in the G20, a group of twenty major economies, serves the tar-
get as well. The G20 creates a framework for multilateral discussion of financial and eco-
nomic issues, making major developed and developing nations equal partners in sharing 
their views on global development. The reform of the International Monetary Fund and 
the World Bank is on the agenda. Increase of developing and emerging nations’ quota 
in the global financial institutions, promoted by BRICS nations, will strengthen China’s 
power in the global finances, considering its position as a global creditor and investor as 
well as its image as a leader of developing and emerging nations. 

After the head of the People’s Bank of China called in March 2009 for the end of 
u sing American dollar as the world’s reserve currency in the favor of a new currency 
to be created by the IMF, worldwide discussions about yuan internationalization pros-
pects has been intensified.  Experts agree that China’s currency internationalization 
will both strengthen its international financial power and challenge its economy, so it’s 
going to be a gradual and incremental process.  

The global crisis and post-crisis development (the EU debt crisis, the U.S. and Japan 
credit rating drop) accelerated the process. In 2009 Chinese government allowed some 
economies (Hong Kong, Macao and ASEAN) to use yuan to pay for Chinese import 
as well as five cities in China to pay for imports into China. It 2011 it was decided to 
spread the experience on all parts of China, all countries and regions. According to the 
Central Bank of China statistics, yuan employment in foreign trade increased in the first 
half of 2011 to 957, 57 billion yuan (about $149, 62 billion), in 13.3 times compared to 
the similar period in 2010. China and ASEAN are working on an agreement to use yuan 
in bilateral trade (supposed to be signed in late 2011 – early 2012) [Work underway on 
China-ASEAN yuan trade settlement agreement]. Another important shift in the renminbi 
internationalization is connected with the authorization to use it in foreign investments in 
China, except financial sector [Транснациональное прямое инвестирование… 2011].

China’s financial policy dynamics and trends confirm a new China’s global role in 
the 21st century and a significant shift in the wake of the global 2008–2009 crisis to 
multipolar economic and political world order, promoted by China. 
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An Analysis on Democratization and Peace in the Taiwan Strait

Yeau-Tarn Lee1

I. Introduction
Two forces have restructured and reshaped the world since the late twentieth century: 
first is the prevailing wave of economic integration and globalization, reshaping the in-
ternational economic order; second is the third wave of democratization, redefining the 
international political order. The former proved the failure of state-planned economies, 
while the latter accelerated the collapse of one-party systems, military regimes, and 
personal dictatorships. As a consequence, the number of newly democratized countries 
has boomed since the beginning of the 1990s, and democratization and its consolida-
tion have become major topics of academic research.2 This prompts us to ask several 
questions. Why do representative governmental forms become the political system of 
choice? Why are such weak and imperfect political entities able to replace other re-
gimes? And, why does the wave of democratization proceed so quickly and extensive-
ly? These questions and our answers lead us to view democratization as an important 
aspect of contemporary globalization. 

According to the annual report Freedom in the World for 2004-2005, published by 
Freedom House, although there are 119 electoral democracies, and 89 liberal democra-
cies, about 2.3 billion people (37 percent of the world population) live in 49 countries 
classified in the report as Not Free.3 China is among those Not Free countries, and 
China’s 1.3 billion people make up substantially more than half (56.5%) of all people 
who live in the Not Free countries.4 Therefore, the question whether a fourth wave of 
democratization will transform China is a major concern for the rest of the world.5 And 
does the spread of democracy promise exemption from the fear of war? That is, does 
the spread of democracy promote world peace? 

When President Chen Shui-bian of Taiwan addressed the Asia-Pacific Democracy 
Cooperation Forum in August 2002, he said, “after the terrorist attacks of September 
11th, 2001, the Asia-Pacific region has become an important theater of international 
counter-terrorism activities. There are three major factors which could affect the suc-
cess of the counter-terrorism activities in this region, including the safety and stabil-
ity of the Asia-Pacific region, the consolidation and expansion of democracy in this 
region, and regional economic cooperation and development. Safety, democracy and 
economy may be regarded as three major anchors assuring peace and prosperity in the 
Asia-Pacific region. Among them, the consolidation and expansion of democracy is 
the pivotal factor which could lead to peace and robust economic development in Asia, 

1 Professor, Graduate Institute of Development Studies, National Chengchi University. 
2 Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century 

(Norman and London: University of Oklahoma Press, 1991), pp. 13-26, and Samuel P. 
Huntington, “After Twenty Years: The Future of the Third Wave,” Journal of Democracy, vol. 
8, no. 4 (October 1997), p. 4.

3 Freedom House, “Civic Power and Electoral Politics: A Report from Freedom House,” p. 
2, [Online, cited 18 August 2005].  Available from <http://www.freedomhouse.org/research/
freeworld/2005/essay2005.pdf>

4 Freedom House, “Civic Power and Electoral Politics,” p. 3.
5 Larry Diamond, “The End of the Third Wave and the Start of the Fourth,” in Marc F. 

Plattner and Joao Carlos Espada eds., The Democratic Invention (Baltimore and London: The 
Johns Hopkins University Press, 2000), pp. 27-28.
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and become a cornerstone of support for the universal values of global freedom and 
democracy. As the paragon of the third wave of Democratization, Taiwan is willing to 
cooperate with the advanced democracies, and to work together to strengthen the new 
democracies in East Asia, and especially to foster China’s democratization.”

In the present work, we first review the current wave of democratization under glo-
balization. Then we illustrate relations between democracy and the likeliness of war 
or peace. Thirdly, we narrate the process and experience of Taiwan’s democratization. 
Then we analyze the future prospect of China’s democratization and inquire whether 
Taiwan’s experience is an applicable model for China. Finally, we pursue the ques-
tion whether smooth and successful democratization in China would assure long-term 
peace and prosperity across the Taiwan Strait. 

II. The Wave of Democratization under Globalization
When we reflect on means to bring about integration of the third wave of democratiza-
tion, we notice that this global phenomenon bears a relationship with the progress of 
globalization. There are two schools of methodological thought on the observation and 
study of this relationship. The first views globalization as the subject of observation and 
study, while the second school treats globalization as the reference background against 
which other phenomena and interactions can be observed and studied.6 We could say 
that the first school adopts a stricter, more specific theory of globalization, while the 
second school embraces a more general theory of globalization. Innumerable aspects 
of globalization have been studied in detail by others, and it is not the object of the 
present work to embroider additional details into that body of research. Therefore in 
the present work, we adopt the approach of the second school, and treat globalization 
as the background against which to observe and discuss relations between the trends of 
globalization and democratization.

1. Globalization and Democratization
Since the onset of the twenty-first century, two important trends have received much 

attention: globalization and democratization. The present trend of globalization has 
taught us that political history is a process of continuous democratization; that de-
mocratization can eliminate violence and inhumanity; and that democratization can 
eliminate inequalities and social classes. Globalization is an important phase in the 
development of political history, but what, if anything, does globalization do to lay a 
foundation for the realization of democracy? Broadly speaking, the following labels 
are used to identify three different viewpoints on global democratization: (1) liberal-
internationalism; (2) radical-republicanism; and (3) cosmopolitan democracy.7 

Although we treat globalization as reference background, it must be noticed that 
globalization influences nearly everything in our daily lives. In order to explain the 
third wave of democratization, we have to clarify the relationship between globaliza-
tion and democratization. Previous studies have concluded that although globalization 
and democratization both have long, complicated histories, they do connect, and do 
reinforce each other. In other words, globalization furthers democratization, and vice 
versa.8 If the world is to be dominated by a single ideology, it might best be globaliza-
tion, because the Cold War era taught us that when democratization is incomplete, the 

6 David Held, Anthony McGrew, David Glodblatt, and Jonathan Perraton , Global 
Transformations : Politics, Economics and Culture (Oxford: Polity Press, 1999), pp. 2-12.

7 Held, McGrew, Glodblatt, and Perraton , Global Transformations, pp. 447-450.
8 Marc F. Plattner, “Globalization and Self-Government,” Journal and Democracy, vol. 13, 

no. 3 (July 2002), p. 54.
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democratic and non-democratic countries tend to form blocs that actively confront one 
another. In order for democracy to maintain its relevance, effectiveness, and legitimacy 
in the future, it is critically important that we learn to deepen and spread democracy 
without such confrontations.9 

2. The Third Wave of Democratization
In The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, Samuel P. 

Huntington pointed out three waves of democratization. The first wave occurred be-
tween 1800 and 1930. After WWI, democratic systems spread extensively. There were 
about 32 liberal democracies in 1922. But twenty years later, due to the rise of fascism, 
only twelve democracies survived. The second wave of democratization appeared fol-
lowing the end of WWII. This wave reached an apex in the 1950s, and declined during 
the 1970s. We are now seeing the third wave of democratization.10 The following ta-
bles, based on the annual reports of Freedom House, provide the data and we use the de-
sign of Larry Diamond11 to demonstrate progress of the third wave of democratization.

Table 1: Rise of Electoral Democracies (1974, 1990-2005)
Year Number of Democratic 

Countries
Total Number of Countries in 

the World
Percentage of Democracies Increasing Rate of 

Democracies
1974 39 142 27.5% n/a
1990 76 165 46.1% n/a
1991 91 183 49.7% 19.7%
1992 99 186 53.2% 8.1%
1993 108 190 56.8% 8.3%
1994 114 191 59.7% 5.3%
1995 117 191 61.3% 2.6%
1996 118 191 61.8% 0.9%
1997 117 191 61.3% -0.9%
1998 117 191 61.3% 0.0%
1999 120 192 62.5% 2.5%
2000 120 192 62.5% 0.0%
2001 121 192 63.0% 0.8%
2002 121 192 63.0% 0.0%
2003 121 192 63.0% 0.0%
2004 117 192 61.0% -3.3%
2005 119 192 62.0% 1.7%

Source: 1. Raymond D.Gastil ed., Freedom in the World: Political Rights and Civil Liberties, 1988-89 
(New York: Freedom House, 1989); 2. Freedom House, Freedom in the World: The Annual Survey of Political 
Rights and Civil Liberties, 1990-2005 (New York: Freedom House, 1991-2005); 3. Adrian Karatnycky, 
“Muslim Countries and the Democracy Gap,” Journal of Democracy,” Vol. 13, No. 1 (January 2002), pp. 99-
112; 4. Adrian Karatnycky, “The 30th Anniversary Freedom House Survey: Liberty’s Advances in a Troubled 
World,” Journal of Democracy, Vol.14, No.1 (January 2003), pp.100-113; 5. Larry Diamond, “The End of 
the Third Wave and the Start of the Fourth,” in Marc F. Plattner and Joao Carlos Espada eds., The Democratic 
Invention (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 2000), pp.13-33; and 6. The statisti-
cal number of electoral democracies in 1974 was estimated by Larry Diamond.

9 David Held, Models of Democracy (Cambridge: Polity Press, 1996), pp. 359-360.
10 Huntington, The Third Wave, pp. 13-30.
11 Diamond, “The End of the Third Wave and the Start of the Fourth,” pp. 14-18.
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Table 2: Global Trend Toward Freedom (1972-2004)
Year Free (%) Partly Free (%) Not Free (%) Total
1972 42（29.0%） 36（24.8%） 67（46.2%） 145
1980 52（31.9%） 52（31.9%） 59（36.2%） 163
1985 56（33.5%） 56（33.5%） 55（32.9%） 167
1990 65（39.4%） 50（30.3%） 50（30.3%） 165
1991 76（41.5%） 65（35.5%） 42（22.9%） 183
1992 75（40.3%） 73（39.2%） 38（20.4%） 186
1993 72（37.9%） 63（33.2%） 55（28.9%） 190
1994 76（39.8%） 61（31.9%） 54（28.3%） 191
1995 76（39.8%） 62（32.5%） 53（27.7%） 191
1996 79（41.4%） 59（31.1%） 53（27.7%） 191
1997 81（42.4%） 57（29.8%） 53（27.2%） 191
1998 88（46.1%） 53（27.2%） 50（26.2%） 191
1999 85（44.3%） 59（30.7%） 48（25.0%） 192
2000 85（44.3%） 60（31.3%） 47（24.4%） 192
2001 86（44.7%） 57（29.8%） 49（25.5%） 192
2002 89（46.4%） 56（29.2%） 47（24.4%） 192
2003 89（46.4%） 55（28.6%） 48（25.0%） 192
2004 88（45.8%） 55（28.6%） 49（25.5％） 192
2005 89（46.4%） 54（28.1%） 49（25.5%） 192
Source: See Table 1.
The Spanish Revolution if 1974 commenced the third wave of democratization. At 

that time, there were only 39 “electoral democracies” in the world, accounting for just 
27.5% of the world’s 142 countries. By 1990, the number of electoral democracies had 
rapidly increased to 76, accounting for 46.1% of the 165 countries in the world. As to 
liberal democracies, although scholars have applied different statistical measures, the 
number of “liberal democracies” increased from 42 (29.0%) in 1972 to 65 (39.4%) in 
1990. Like the electoral democracies, the number of liberal democracies also increased 
quite rapidly (see Table 1 and Table 2). 

In 1990 the number of liberal democracies accounted for 85.5% of all electoral de-
mocracies. Then there was a relative stagnation of liberal democracies in the early 1990s 
in which the number of electoral democracies increased but the number of liberal de-
mocracies did not.12 The picture changed after 1996. In 1996, the number of liberal de-
mocracies accounted for 67.0% of 118 electoral democracies. In the following years, the 
number of electoral democracies showed a small increase to 120 or 121. But the number 
of liberal democracies decreased over the same period to 85 or 86. In 2002, although the 
number of electoral democracies remained unchanged, and the number of liberal democ-
racies increased to 89 (3.4% growth), it appeared that the third wave of democratization 
was reaching its end (see Table 3). Scholars have recently begun to focus their watch 
for signs of increasing democracy13 on the Islamic Arabian countries and China, to see 
whether they can discern the beginnings of a fourth wave of democratization.14 

12 Diamond, “The End of the Third Wave and the Start of the Fourth,” p. 19.
13 Aleksander Smolar, “History and Memory: The Revolution of 1989-91,” Journal of Democracy, 

vol. 12, no. 1 (January 2001), p. 5; and Yeau-tarn Lee, “Can the Fourth Wave of Democratization Happen 
in China?” Policy News Forum, no. 25 (April 19, 2002), [Online, cited 18 August 2005]. Available from 
<http://www.socialsciences.nccu.edu.tw/society/composition/020419/pol_g_020419_b.htm>

14 Diamond, “The End of the Third Wave and the Start of the Fourth,” pp. 24, 28; Adrian Karatnycky, 
“Muslim Countries and the Democracy Gap,” Journal of Democracy, vol. 13, no. 1 (January 2002), pp. 
99-112; and Adrian Karatnycky, “The 30th Anniversary Freedom House Survey: Liberty’s Advances in 
a Troubled World,” Journal of Democracy, vol. 14, no. 1 (January 2003), pp. 100-113.



54

Table 3: Electoral Democracies and Liberal Democracies (1990-2005)
Year Electoral 

Democracies (N, %)
Liberal Democracies 

(N, %)
Percentage of Liberal 

Democracies in Electoral 
Democracies (%)

Total

1990 76（46.1%） 65（39.4%） 85.5% 165
1991 91（49.7%） 76（41.5%） 83.5% 183
1992 99（53.2%） 75（40.3%） 75.8% 186
1993 108（56.8%） 72（37.9%） 66.7% 190
1994 114（59.7%） 76（39.8%） 66.7% 191
1995 117（61.3%） 76（39.8%） 65.0% 191
1996 118（61.8%） 79（41.4%） 67.0% 191
1997 117（61.3%） 81（42.4%） 69.2% 191
1998 117（61.3%） 88（46.1%） 75.2% 191
1999 120（62.5%） 85（44.3%） 70.8% 192
2000 120（62.5%） 85（44.3%） 70.8% 192
2001 121（63.0%） 86（44.7%） 71.1% 192
2002 121（63.0%） 89（46.4%） 73.6% 192
2003 121（63.0%） 89（46.3%） 73.6% 192
2004 117（60.9%） 88（45.8%） 75.2% 192
2005 119（62.0%） 89（46.3%） 74.8% 192
Source: See Table 1.
Table 4 compares the years 1972 and 1975 by regional analyses of countries in dif-

ferent categories as to freedom. As the table shows, the percentage of free countries in 
the Americas increased by 18.6%; the percentage of free countries in the Western Europe 
increased by 24.0%; the percentage of free countries in Asia Pacific increased by 18.6%; 
the percentage of free countries in Central and Eastern Europe and Former Soviet Union 
increased by 44.4%; the percentage of free countries in Sub-Saharan Africa increased by 
17.8%; and the percentage of free countries in Middle East and North Africa decreased 
by 4.9%. The percentage of free countries in the whole world increased by 17.6%. As 
Huntington argued in his comparative studies of democratization, democratic ideology has 
spread to different countries, regions, and cultural groups. The spread of democratization 
may be seen as the result of influence transmitted from one political system to another.15 
This prompts us to argue that the wave of democratization is an important aspect of glo-
balization, and the progress of globalization also promotes the spread of democratization.

Table 4: Freedom by Region (1972 and 2005)
Country Status/ 

Year
Region

Free Partly Free Not Free
1972 2005 1972 2005 1972 2005

Whole World 28.7% 46.3% 25.3% 28.1% 46.0% 25.5%
The Americas 50.0% 68.6% 34.6% 25.7% 15.4% 5.7%
Western Europe 72.0% 96.0% 16.0% 4.0% 12.0% 0.0%
Asia Pacific 25.0% 43.6% 46.0% 28.2% 34.4% 28.2%
CEE and FSU 0.0% 44.4% 0.0% 25.9% 100.0% 29.6
Sub-Saharan Africa 5.1% 22.9% 23.1% 43.8% 71.8% 33.3%
Middle East and North 
Africa

10.5% 5.6% 15.8% 27.8% 73.7% 66.7%

Source: Adrian Karatnycky, “The 30th Anniversary Freedom House Survey: Liberty’s Advances in 
a Troubled World,” Journal of Democracy, Vol.14, No.1 (January 2003), p.104; and Freedom House 
“Freedom in the World 2005: Selective Data from Freedom House’s Annual Global Survey of Political 
Rights and Civil Liberties,” [Online, cited 18 August 2005]. Available from <http://www.freedomhouse.
org/research/freeworld/2005/charts2005.pdf>

15 Held, McGrew, Glodblatt, and Perraton , Global Transformations, p. 451, and Landman, 
Issues and Methods in Comparative Politics, p. 218.
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III. Democracy, Democratization, War, and Peace
One of the most important contributions of modern social science is the finding that democ-
racies do not fight with one another.16 The relations between democracy and peace have 
been studied mainly by scholars of international relations. Subsequent to the third wave of 
democratization, researchers in the fields of comparative politics and international politics 
have also given more attention to the relations among democratization, war, and peace.17 

Democracy and Peace
The theoretical foundation predicting that democracy leads to peace is attributed 

Immanuel Kant. In his 1795 essay “Perpetual Peace,” Kant argued that countries have 
the natural inclination to become liberal republics. Such regimes not only provide politi-
cal leaders with legitimacy, but also foster unified citizen support in the face of foreign 
threats. Democratic governments are controlled by their citizens, and so are disinclined to 
engage in conflicts that will lead to civilian injuries and death. Once the liberal republican 
democracies are in place, the state of peace follows.18 Kant pointed out that peace among 
democracies has three main foundations: first, democracies have the culture to solve dis-
putes peacefully; secondly, democracies share the same moral foundation; and thirdly, the 
economic cooperation among democracies moves toward mutual benefit.19 (See Figure 1) 

Although experience teaches us that democracies have the same inclination toward 
war as is found among other regime types, experience also teaches us that democra-
cies will not fight with each other.20 Moreover, the fact that there have been no wars 
among democracies also points to some defining features of democracy.21 The liberal 
thought that characterizes liberal democracies certainly discourages them from war, 
but it also leads democracies to fight with non-democratic regimes. Liberal ideologies 
do not only assure individual freedoms, but also promote government operations and 
foreign policies that are conducive to peace. Due to their common ideology, liberal 
democracies tend to trust each other and believe that their differences can be resolved 
without war. However, they sometimes do have to confront non-democracies militari-
ly.22 Democracies seldom start invasive wars. On the other hand, most democracies 

16 Edward D. Mansfiled and Jack Snyder, “Democratization and the Danger of War,” 
International Security, vol. 13, no. 1 (Summer 1995), p. 5.

17 Georg Sorensen, Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a Changing 
World 2nd ed. (Oxford: Westview Press, 1998), pp. 93-120; William R. Thompson, and Richard 
Tucker, “A Tale of Two Democratic Peace Critiques,” Journal of Conflict Resolution, vol. 41, 
No. 3 (June 1997), pp. 428-451; Michael D. Ward, and Kristian S. Gleditsch, “Democratizing 
for Peace,” American Political Science Review, vol. 41, No. 3 (March 1998), p. 52.

18 Reiss Hans ed., Kant: Political Writing (New York: Cambridge University Press, 1991), p. 100.
19 Sorensen, Democracy and Democratization, pp. 95-96, 114-115. 
20 See Melvin Small, and David Singer, “The War-Proneness of Democratic Regimes,” The Jerusalem 

Journal of International Relations, vol. 1, no. 4 (Summer 1976), pp. 50-69; Steve Chan, “Mirror, Mirror 
on the Wall…Are the Freer Countries More Pacific?” Journal of Conflict Resolution, vol. 28, no. 4 
(December 1984), pp. 617-648; Nils P. Gleditsch and Havard Herge, “Peace and Democracy,” Journal of 
Conflict Resolution, vol. 41, no. 2 (April 1997), p. 305; Zeev Maoz and Bruce Russett, “Normative and 
Structural Causes of Democratic Peace, 1946-1986,” American Political Science Review, vol. 87, no. 3 
(September 1993), p. 624; and Arvid Raknerud and Havard Herge, “The Hazard of War: Reassessing the 
Evidence for the Democratic Peace,” Journal of Peace Research, vol. 34, no. 4 (November 1997), p. 385.

21 See John M. Owen, “How Liberalism Produces Democratic Peace,” International Security, 
vol. 19, no. 2 (Fall 1994), pp. 87-125.

22 Owen, “How Liberalism Produces Democratic Peace;” John MacMillan, “Liberalism and the 
Democratic Peace,” Review of International Studies, no. 30 (2004), pp. 179-200; and Michael W. Doyle, 
“Liberalism and World Politics,” American Political Science Review, vol. 80, no. 4 (1986), p. 1161.
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give much attention to their own national interests, and also try to maintain consistency 
and balance with other each other. Although democratic governments are not generally 
pacifistic, we expect the world to become more peaceful as the number of democracies 
increases.23 

Figure 1: Kant’s Three Elements for Democratic Alliance

The First Element
The democratic norm to solve conflicts peacefully.

The Second Element
Democracies share the same morality.

The Third Element
The economic cooperation among democracies: relations of interdependence.

Source: Georg Sorensen, Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a 
Changing World. 2nd ed. (Oxford: Westview Press, 1998), pp. 95-96.

1. Democratization and War
Since 1995, scholars have made much use of statistical methods to analyze the rela-

tions among democratization, war, and peace, and have achieved some insights worthy 
of further study. Examples of such studies are:
(1) Edward D. Mansfield and Jack Snyder coauthored a 1995 essay titled 

“Democratization and the Danger of War.”24 They argued that countries would never 
achieve mature democracy. On the contrary, when countries are in the phase of 
democratic transition, they are more inclined to wage wars than other advanced 
democracies or stable autocratic governments. According to their argument, coun-
tries experiencing democratic reverses are more dangerous than countries without 
democracy.25 Based on a tabulation of data for all wars over the period from 1811 to 
1980, Mansfield and Snyder argued that it is difficult to promote peace by expand-
ing democracy. International society should not emphasize democratization alone. It 
is rather more important to help other countries to find better ways to transform their 
non-democratic regimes smoothly. For any country in the process of democratic 
transition, it is most critical to promote a free and competitive market, so that differ-
ent opinions may be expressed without oppression. The international environment is 
also an important factor. Only in a liberal international atmosphere can democratiz-
ing countries successfully complete the transition.26 

(2) Nils Peter Gleditsch and Harvard Herge used three levels of relationship (between 
two countries, among countries, and international system) to statistically analyze the 
relations between democracy and peace over the period from 1816 to 1994. They 
argued that deeper democratization could lower the probability of war. Although 
participation in wars might weaken the foundation of democracy in the short term, 
it could encourage establishment of more democracies in the long run, and ulti-
mately assure the prospect of democratic peace. Of course, if warfare were the main 
23 Dina A. Zinnes used propositional calculus to provide a logical construction to explain the 

empirical result why two democracies do not to go to war.  See Dina A. Zinnes, “Constructing 
Political Logic: the Democratic Peace Puzzle,” Journal of Conflict Resolution, vol. 48, no. 3 
(June 2004), pp. 430-454.

24 Edward D. Mansfield and Jack Snyder, “Democratization and the Danger of War,” 
International Security, vol. 20, no. 1 (1995), pp. 5-38.

25 See Mansfield and Snyder, “Democratization and the Danger of War,” p. 6.
26 Mansfield and Snyder, “Democratization and the Danger of War,” pp. 36-38.
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strategy for advancing democratization, a temporary turbulent period would be un-
avoidable.27 

(3) In a 1998 study, Micheal D. Ward and Kristian S. Gleditsch compared many coun-
try samples and examined the relations between democratization and international 
wars. They found that arduous and unstable democratic transition increases the 
probability of war, but democratic transition itself is not the reason for war.28 In 
other words, although stable and secure democracies will not fight with each other, 
the possibility of war increases when the process of democratic transition is not 
smooth and when reverses occur.29 

(4) Based on their own quantitative studies and the prior literature of democratization, 
Mark J.C. Crescenzi and Andrew J. Enterline discussed relations among the ratio of 
democracies, democratization, and war. They pointed out that when compared with 
the whole of international society, the number of democracies in a given region is 
insufficient, then there is positive relation between democratization and war in that 
region. In other words, although there is a relationship among democracy, democra-
tization, and war, each region has its own uniqueness. More region-specific studies 
are needed in order to better understand the relationship.30 

(5) Edward D. Mansfield and Jack Snyder coauthored an essay in 2002, entitled 
“Democratic Transitions, Institutional Strength and War.”31 They first argued that 
the 1990s was a period full of confrontations between democratization and national-
ism. This kind of confrontation could be seen not only within countries undergoing 
democratic transition, but also between those countries. The authors argued that new 
democracies are neither free nor peaceful. The former Yugoslavia, Caucasia, and 
Indonesia are the examples. Their transformations from autocratic regimes were not 
peaceful. On the contrary, there were nationalist movements seeking independence, 
which ultimately evolved into international affairs. And there were military conflicts 
between such countries. The boundary war between Ethiopia and Eritrea over the 
period 1998 to 2000 provides an example. The elected governments of India and 
Pakistan warred with each other in 1999 over the disputed Kashmir region. Another 
example is provided by the 1999 territorial conflicts between Peru and Ecuador, 
which began their democratic transitions in the 1980s and 1990s. Mansfield and 
Snyder concluded that “those countries experiencing democratic transition in fact 
are more inclined to wage wars with their neighbor countries than those autocratic 
countries.”32 Generally speaking, this is because elites in those countries often try to 
acquire public support and avoid political accountability, by resorting to national-
ism.33 The authors suggest that in order to contain such tendencies of politicians and 
other actors, it is necessary to enhance central government power during democratic 

27 Gleditsch and Herge, “Peace and Democracy,” pp. 283-310.
28 Ward, and Gleditsch, “Democratizing for Peace,” p. 53; and Landman, Issues and Methods 

in Comparative Politics, p. 218..
29 Ward, and Gleditsch, “Democratizing for Peace,” pp. 53, 60.
30 Mark J.C. Crescenzi and Andrew J. Enterline, “Ripples from the Waves? A Systemic, 

Time-Series Analysis of Democracy, Democratization, and Interstate War,” Journal of Peace 
Research, vol. 36, no. 1 (January 1999), pp. 75-94.

31 Edward D. Mansfield and Jack Snyder, “Democratic Transitions, Institutional Strength 
and War,” International Organization, vol. 56, no. 2 (Spring 2002), pp. 297-337.

32 Bill Kissane, “Democratization, State Formation, And Civil War in Finland and Ireland: A 
Reflection on the Democratic Peace Hypothesis,” Comparative Political Studies, vol. 37, no. 8 
(October 2004), pp. 969-985.

33 Mansfield and Snyder, “Democratic Transitions, Institutional Strength and War,” pp. 297-298.
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transitions. Before asking those countries to hold fair and competitive national elec-
tions, international society should encourage and help those countries to establish 
rule of law, a just legal system, an election committee, professional and independent 
media, and a capable and well-trained civil service system.34 
These studies indicate that the theoretical democratic peace will prevail only when 

countries in democratic transition advance into the stage of democratic consolidation. 
The earlier stages of democratization will not necessarily lead to wars, but an unstable 
transition surely increases the possibility of war. Consolidated democracies are unlike-
ly to fight with one another, but the chance of war increases when there is any setback 
or reverse during a democratic transition. All democratic countries, as a community of 
international society, share the obligation to provide the resources and assistance need-
ed by those countries undergoing democratic transition, in order minimize reverses and 
resulting hostile outbreaks.

IV. The Processes and Experience of Taiwan’s Democratization
According to Freedom House, Taiwan has made significant strides in political and civil 
liberties in the past thirty years. In 1972 Taiwan was rated as undemocratic, with politi-
cal rights scored as 6 on a scale of 7 in which a score of 1 was most democratic; civil 
liberties in Taiwan were scored as 5. Taiwan was considered “partly free” by Freedom 
House for the first time in its 1976 survey, with a political rights score of 5. During the 
subsequent years, political liberalism in Taiwan was advanced by a series of opening 
up and liberalizing measures including the grant of very broad press freedom, the right 
to form opposition political parties, and allowing travel to Mainland China for family 
visits. In the 1990 Freedom House survey, Taiwan’s ratings for political rights and civil 
liberties both rose to a score of 3, but Taiwan was still categorized as “partly free.” 
Taiwan’s first direct presidential election, in March 1996, marked a giant leap for its 
democracy. Open and fair elections being held regularly at all levels of government, 
and people’s political rights being well protected, Taiwan was then listed by Freedom 
House among the countries practicing both electoral and liberal democracy. 

The essence of democratic politics is that people have the right to elect their leaders 
in regular, public, fair, and free national elections. The 1996 presidential election was 
thus the key to Taiwan’s democratization, and also a milestone in Taiwan’s democratic 
politics.35 After Taiwan’s second direct presidential election, in 2000, Taiwan peace-
fully passed from government by an entrenched quasi-Leninist party-state system over 
to government by the opposition Democratic Progressive Party, a party widely per-
ceived as pursuing a new identity and a new direction for the future. Taiwan not only 
surpassed Russia, Brazil, and other “electoral democracies” in the progress of democra-
tization, according to the Freedom House survey, but Taiwan was recognized together 
with Japan as the most liberal country in Asia (average score was 1.5), surpassing South 
Korea and the Philippines, both of which started democratization earlier than Taiwan.36 
In the 2002 report of Freedom House, Taiwan, South Korea, and Thailand not only 
have had remarkable economic development, but these three countries also broadened 

34  Mansfield and Snyder, “Democratic Transitions, Institutional Strength and War,” p. 334.
35 Adrian Karatnycky, “Freedom on the March,” Freedom Review, vol. 28, no. 1 (January/

February 1997), pp. 6-8; Yeau-tarn Lee, “Toward Consolidated Democracy: Taiwan Case,” 
Journal of Social Science, vol. 5, no. 2 (June 1997), p. 171; and Yeau-tarn Lee, “Explaining the 
Experience of Taiwan’s Democratic Transition from the Related Concepts of Democratization,” 
Chinese Political Science Review, no. 29 (December 1997), pp. 160-168. 

36 Adrian Karatnycky, Freedom in the World: Political Rights and Civil Liberties (New York: 
Freedom House, 2002), pp. 108-109.
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the scope of their people’s political rights and civil liberties. This result challenged the 
concept of so-called “Asian Values,” which holds that economic development in Asia 
must link up with authoritarian regimes.37 

1. The Phases of Taiwan’s Democratic Transition
Dankwart A. Rustow in 1970 proposed a model to explain the phases of demo-

cratic transition, and Georg Sorensen modified it in 1998, to illustrate the factors lead-
ing to each phase of democratization (See Figure 2).38 This model starts with a single 
background condition, national unity, and postulates a sequence of three phases that 
non-democratic systems undergo during transition to democracy. In the real world, the 
enumerated phases usually overlap one another. The first phase of democratic transition 
is a “preparatory phase,” a prolonged and inconclusive political struggle leading to the 
collapse of a non-democratic regime. The second phase is a “decision phase” in which a 
decision to establish a democratic order emerges and is implemented. The third phase is 
a “consolidation phase” in which the new democracy undergoes further development, 
and democratic habits become ingrained in the political culture.39 

Figure 2: Model of Democratic Transition
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Source: Georg Sorensen, Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a 
Changing World. 2nd ed. (Oxford: Westview Press, 1998), p. 40.

In the ongoing process of Taiwan’s political development, liberalization and de-
mocratization are two different but closely linked phases.40 The gradual progress of 
economic and political liberalization brings about democratization, and this liberaliza-

37 Adrian Karatnycky, Freedom in the World: Political Rights and Civil Liberties (New York: 
Freedom House, 2003), p. 103.  Also, Taiwan has completed its political progress with admirable 
economic growth.  See Adrian Karatnycky, “The 2003 Freedom House Survey: National Income 
and Liberty,” Journal of Democracy, vol. 15, no. 1 (January 2004), p. 85.

38 Dankwart A. Rustow, “Transitions to Democracy,” Comparative Politics, vol. 2, no. 3 
(April 1970), pp. 350-361; and Sorensen, Democracy and Democratization, p. 40.

39 Sorensen, Democracy and Democratization, pp. 40, 45.
40 See Guillermo O’Donnell and Philippe C. Schmitter, Transitions from Authoritarian 

Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies (Baltimore and London: The Johns 
Hopkins University Press, 1986), pp. 1-78; and Scott Mainwaring, “Transitions to Democracy 
and Democratic Consolidation: Theoretical and Comparative issues, ” in Scott Mainwaring, 
Guillermo O’Donnell, and J. Samuel Valenzuela ed., Issues in Democratic Consolidation 
(Indiana: University of Notre Dame Press, 1992), p. 298.
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tion also calls for deeper democratization, which encourages the growth of democratic 
politics.41 For this reason, if we apply Rustow’s model to explain Taiwan’s progress, we 
can readily see that Taiwan began its liberalization with the establishment of the opposi-
tion Democratic Progressive Party in 1986, or the abolition of Martial Law in 1987, by 
declaration of then President Chiang Ching-Kuo. Then Taiwan had comprehensive elec-
tions for its national legislature in 1991 and 1992, which linked the process of democra-
tization, and a direct popular presidential election in 1996, which realized democratiza-
tion. Taiwan not only successfully completed the task of democratic transition by these 
events, but then in the 2000 election turned over government power, from the fifty-year 
KMT regime, to the former opposition Democratic Progressive Party. Although Taiwan 
has completed the preparatory and decision phases, and has stepped into the early stages 
of its consolidation phase, full consolidation is not yet achieved: democratic regulations, 
norms, and habits have not yet fully integrated into each stratum of Taiwan society.42 

2. The Achievements of Taiwan’s Democratic Transition
The onset of Taiwan’s democratic transition was marked by the collapse of authori-

tarianism and the rise of a democratic wave. Although the democratic transition did not 
lead to a sudden crash of the former authoritarian regime, it is fortunate that the change 
also did not produce serious economic recession, social turmoil, or political struggle. 
The process of Taiwan’s democratic transition could be seen as a “peaceful revolution.”43 
We summarize distinctive characteristics of Taiwan’s democratization as follows: (1) 
Taiwan’s process of democratic transition was not a typical democratic metamorphosis; 
(2) Taiwan’s democratic transition was not the transformation from a military govern-
ment to a democratic one – the former regime was a one-party state; (3) there were no 
serious economic or political crises during Taiwan’s democratic transition, and neither 
were there any popular movements for economic and political reform; (4) there were 
cleavages and conflicts between different clans urging different political localization; 
(5) the public questioned the government’s legality and legitimacy during the demo-
cratic transition; (6) reform advocates within the former ruling party took the initiative 
to negotiate with the moderate faction of the rising opposition party, which provided a 
negotiation channel for democratization.44 The resulting relatively rational and nonvio-
lent negotiation was a particularly remarkable feature of Taiwan’s democratic transition. 

According to Larry Diamond, among some one hundred countries that have begun 
democratic transitions, less than 20 have succeeded.45 Among the successes, Taiwan 
is the only one in East Asia. Compared with the Philippines and South Korea, Taiwan’s 
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42 See Robert Dahl, On Democracy (New Heaven: Yale University Press, 1998)., pp. 157-158.  
Also see Yeau-tarn Lee and Hsiao-ping Chang, “The Analysis of Taiwan’s Democratization: 
Rustow’s and Huntington’s Models Applied,” Journal of Social Science, vol. 10, no. 2 
(December 2002), p. 68. 

43 Ming Rang, Democracy in Taiwan (Taipei: Yuan-Liou Publishing Co., Ltd, 2000), pp. 
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Democratic Transition from the Related Concepts of Democratization,” Chinese Political 
Science Review, no. 29, p. 175.
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democratization progressed much more rapidly. Although there were challenges during 
the democratic transitions in all three of these countries, they all strived and overcame 
the challenges, and finally become models of democratic transition.46 In Taiwan, the 
second turnover of the “two turnover test,” ultimately demonstrating smooth operation 
of the democratic system, still lies ahead. It is the second turnover that finally imprints 
democracy into the consciousness of the electorate.47 In Diamond’s view, Taiwan is 
equally as free as the advanced democracies in Britain, France, Japan, Germany, and 
Italy. Nonetheless, Taiwan’s major challenge in moving toward an advanced democ-
racy at this time is learning how to jump start its consolidation phase.48 

V. The Prospect of China’s Democratization
When we describe the phenomenon that is the global spread of democracy, it is impor-
tant to notice the following questions: How do we explain the possibility and probabil-
ity of democratization? How are democratic regimes established and maintained? Is 
there any objective prerequisite for democratization? As to countries in the third wave 
of democratization, why did these previously authoritarian countries transform at last 
into democracies?49 Huntington sees the number of newly established democracies in 
the third wave of democratization as being unprecedented in world history.50 His com-
parative analysis of global democratization tries to explain why and how these coun-
tries chose democratization. Huntington’s studies might provide useful guidance when 
we seek to estimate the probability of democratization in China.

1. Causes of the Wave of Democratization
Huntington proposed five factors as particular inducements to democratization: (1) 

the legitimacy crises of authoritarian regimes, which often exhibit a long, gradual on-
set; (2) substantial economic development, particularly with high economic growth 
rates during the 1960s; (3) religious or cultural transitions, such as the notable changes 
of activities and creeds in western Catholicism, as well as departures from the tradi-
tional norms of eastern Confucian society; (4) influence from external forces, such as 
policy changes in important other countries; (5) the snowballing effect of successful 
examples of democratic transitions in other countries.51 

Huntington regarded legitimacy crises as an “ambiguous concept that political ana-
lysts want to avoid; but it is absolutely necessary for understanding the problems that 
authoritarian regimes have to face in the end of 20th century.” On one hand, Huntington 
asserted that there is no consequential relation between economic development and 
democratization, but on the other hand, he also seems to recognize that the two bear at 
least a temporal relationship: the power of an authoritarian regime will be diminished 
during periods of fast economic growth or periods of economic recession.52 

Huntington argued that some 75 percent of the democracies newly established in the 
third wave of democratization in the 1990s were Catholic countries, and he attributed 
that fact to pro-democracy pressure exerted by the Church upon the former authoritar-

46 Thomas Carothers, “The End of the Transition Paradigm,” Journal of Democracy, vol. 13, 
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47 Huntington, The Third Wave, pp. 266-267.
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49 Daniel H. Levine, “Paradigm Lost: Dependency to Democracy,” World Politics, no. 2 

(April 1988), pp. 377-394; and Adam Przeworski, Democracy and the Market (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1991).

50 Huntington, The Third Wave, p. 26.
51 Huntington, The Third Wave, pp. 45-46.
52 Huntington, The Third Wave, p. 59.
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ian regimes.53 He pointed out that each major culture, including Asian Confucianism, 
has some elements congruent with democracy. Although “Confucian democracy” might 
sound like a paradoxical phrase, democracy could reasonably thrive within a Confucian 
society.54 Huntington also noticed that establishment of the EU, the policies adopted by 
the Carter and Reagan administrations, and the economic liberalization and political 
reform policies adopted by Gorbachev all might have contributed to the emergence of 
democratization.55 Huntington observed that the attention of the global media produced 
a vast and far-reaching demonstration effect. This demonstration effect was most pow-
erful in countries neighboring the new democracies or having similar cultures.56 Thus it 
is clear that democratization does not a result from one single factor. Notwithstanding 
that qualitative global research is subject to some analytical restraints, it does point out 
some useful directions that we could follow in a search for indications of a prospective 
democratization in China.57 

The following viewpoints on the prospect or foreseeable possibility of democratiza-
tion in China are motivated by the above reasoning and the five factors in Huntington’s 
theory on the third wave of democratization:
(1) In the aspect of economic development, Catholicism, and Confucianism: Rapid 

economic growth inevitably challenges China’s authoritarian regime, but it is 
equally certain that such growth not assure the establishment of democratic system. 
On the contrary, it is likely that Chinese leaders would root out emerging opposition 
factions in order to strengthen the Communist position. China has never been oc-
cupied or colonized by the United States, and Christianity has no strong power, not 
to mention that the Catholic power hardly exists in China. However, the religious 
issue which is worthy of our attention is the issue of Falun Gong. Although the 
traditional culture within the Confucian society will be preserved, and democratic 
thought from Western society will have some influence, it is the belief of China’s 
current leaders that authoritarianism is the highest guiding principle if China wants 
to obtain a balance between the pursuit of economic growth and the avoidance of 
disorderliness. 

(2) In the aspect of policies adopted by foreign countries, and the demonstration effect: 
the United States is devoted to advocating democratic systems, but its effort has 
been criticized by an authoritarian China. China has argued that the US not only 
interference in its internal affairs, but also intends an imperialist invasion. Although 
there is not enough evidence to make a proof of the matter, we believe that the 
examples of the collapse of the Marcos regime in the Philippines in 1986 and the 
democracy advocacy of Cardinal Kim Sou-hwan in South Korea during the same 
year did have a demonstration effect that encouraged the democratic movements in 
China during the autumn of 1986.

(3) In the aspect of legitimacy crisis: The Chinese Communist Party has advocated 
for authoritarianism by proletarian class, and despised the Western type of liberal 
democracy. The CCP argues that this type of democracy is capitalist class democ-
racy. To be more specific, there is no democratic element in China’s totalitarian 
ideology and it is also proclaimed in its constitution that the CCP leads and rules 
China. Therefore, if China wants to adopt a democratic system, the one-party dic-
tatorship should be first abolished. But Chinese Communist leaders firmly deny 
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any decline of legitimacy of their regime, and any legitimacy challenge by the 
people is met with force and violence. This kind of crises always happens when 
there are changes in the leading cadres. The Tiananmen Massacre of June 4, 1989 
provides the best example.58 

China’s communist leadership believe that if they have consensus on means for con-
trolling the populace, then they can maintain control in spite of any crisis of legitimacy. 
Such control of the populace inhibits and possibly precludes any democratization, even 
in the face of a legitimacy crisis or regime crisis in China.

2. Taiwan Model

Whether China will be democratized in the future is now an issue of concern for 
many scholars. Is there any lesson that Taiwan can offer toward that end? What and 
how can China learn from Taiwan’s experience? We analyze these questions from 
three aspects:

(1) The system and nature of a party-state regime: 
Among countries democratized during the historical three waves of democratization, 

the former regimes are of three typical authoritarian types: one-party system, military-
dominated system, and dictatorship.59 During the early stages of Taiwan’s former rule by 
the Kuomintang party-state, all levels of government were controlled by party organiza-
tions; the military was controlled by political work sections dominated by the party; no so-
cial organization could avoid being monitored by party members; and any opposition party 
had to support the ruling party. The Kuomintang applied the varnish of “democratic consti-
tutionalism” simply to maintain some legitimacy, and its relations with the United States. 

Moreover, the nature of the quasi-Leninist Kuomintang regime was different from the 
Leninist party-state system of the Chinese Communist Party (CCP).60 The Kuomintang 
did not embrace dictatorship of the proletariat and did not purport to maintain exclusive 
political power forever. Kuomintang ideology held that Taiwan should ultimately trans-
form from civil dictatorship to democracy, and all ruling behaviors were to be accord-
ingly limited in scope. On the contrary, the CCP not only decided the nature and goals of 
the country by following its ideology, but also regarded democratic parties that opposed 
communism as disloyal rebels. The CCP controlled every aspect of people’s lives, and 
completely abided by the course of the dictatorship of proletariat and socialism. 

The CCP decided in its Sixteenth National People’s Congress, in 2002, to accept 
capitalist class members, and boldly announced that the old Chinese Communist Party 
based on the doctrines of Marxism-Leninism had been replaced by a new CCP that bore 
increased resemblance with the Social Democratic Party or People’s Party.61 This was 
a CCP effort to solve a legitimacy crisis, but in fact, the nature of its one-party authori-
tarian system did not change, and it did not allow for any challenge from any quarter.
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(2) Local autonomy and elections:
Although Taiwan did not have any practical experience of democratic systems in 

its central government, election of local officials had long been usual procedure. The 
experience of such local autonomy and regular elections not only laid the foundation 
for Taiwan’s democratization, it also accelerated the progress of democratization once 
it began in the 1980s.62 Open and competitive elections provided opportunity for op-
position parties to grow in strength, and also allowed for perfection of election systems 
and procedures. As the populace increasingly saw itself as an electorate, open elections 
became the source of government legitimacy as well as the most efficient means for 
realizing democratic politics. 

Although Taiwan’s early local elections, held in the 1950s, were conceived by the 
Kuomintang as a means for reinforcing its legitimacy, the Kuomintang began to think 
over the issue of political democratization after the Kaohsiung Incident in 1978, when 
several candidates who had been imprisoned in the Kaohsiung Incident won election as 
representatives in the central government. Consequently, then president Chiang Ching-
Kuo declared the abolition of Martial Law and lifted prohibitions against political par-
ties and newspapers. The subsequent president, Lee Teng-hui, then planned and imple-
mented regular, open, fair, and free national elections.63 

On the other hand, the CCP only allows grass roots autonomy in rural regions, and 
holds elections in some villages. In fact, the village elections are elections in name only 
and they would not proceed except for pressure from higher authorities.64 Due to the 
lack of real local autonomy, and inexperience with election systems, Chinese leaders 
have no basis of experience for understanding the value of free democracy in govern-
ment. From Mao Zedong to Jiang Zemin, CCP leaders have been unwilling to think 
about political democratization.65 

(3) Economic development and political leadership:
Huntington argued that “economic development would lead to democracy; political 

leadership realizes democracy.” Political elites in a prospective democracy must have 
the faith that democracy is not the worst form of governance.66 Political leaders try to 
establish democracy because they believe that democracy itself is not only the final 
goal, but also the means to achieve other goals. 

With regard to economic development, many foreign scholars viewed Taiwan’s 
performance as an “economic miracle.” Taiwan’s government not only led its people 
to overcome the oil crisis and global economic recession of the 1970s and 1980s, but 
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Taiwan’s economic development continued apace.67 The Kuomintang government 
boasted that Taiwan’s experience could be seen as an example for developing coun-
tries including China. 

In order to deal with some external crises (loss of UN membership and loss of 
diplomatic relations with the United States) and strengthen citizen confidence in 
Taiwan’s future, the central government initiated many large-scale public works 
and investments in heavy industry. Subsequently, because economic development 
had reached a point where people began to ask for more political participation, the 
government was forced to seek a path toward liberal democratization. On the con-
trary, the Chinese Communist Party adopted socialism, which emphasized public 
ownership. However, in order to make a shift from military strategy to economic 
strategy, China had to open its market to the world. Although economic develop-
ment in China holds much promise, rapid economic growth also leads to tensions 
and instability, and it results that some domestic social groups advocate more 
rapid reform in the political system. These are challenges that Chinese leaders 
have to face.68 According to Huntington’s theory, even given success in its eco-
nomic development, China’s progress toward democratization would still depend 
on “political leadership.”

Although China has been willing to open its markets to the world, its closed politi-
cal system sooner or later will lead to severe contradictions and conflicts. Although 
Taiwan has become a paragon of the third wave of democratization, so long as China’s 
ideology of authoritarianism remains unchanged there is little that Taiwan can do 
to foster democratization in China; Huntington’s arguments suggest that Taiwan 
can only hope and wait for that democratization. The unchanging preoccupation of 
Chinese leaders with maintenance of the Communist autocracy, and their predisposi-
tion to use force in dealing with reform movements among intellectuals and students, 
as well as the middle class, indicate that the prospect of China’s democratization is 
still bleak.69 

Bruce Gilley, who lived in China and Hong Kong for more than a decade, predicts 
that an elite-led transformation rather than a popularly led overthrow will take place 
in China. However, he also found that it is impossible to predict when such progress 
toward democratization will happen.70 For intellectuals in China, the question whether 
to pursue democratization is not as urgent as the matter of reckoning with the dangers 
that would inhere in the process of democratization.

For Chinese scholars, democratization is desirable, but also risky.71 Even if China 
were to progress toward democracy, it is unlikely that a newly democratic China 
could develop and maintain successfully. Reverses could lead to regional wars.72 
Democratization in China would be risky, rugged, and circuitous.

67 Masahiro, Taiwan: Divided Country and Democratization, pp. 148-153.
68 Yin-Yi Chien, “The Institutional Foundations of the Transition of China’s Marketization,” 

China’s Future Direction (Zhejiang, China: Zhejiang People, 2000), pp. 166-198.
69 Larry Diamond, Developing Democracy: Toward Consolidation (Baltimore and London: 

The Johns Hopkins University Press, 1999), pp. 266-267.
70 Bruce Gilley, China’s Democratic Future (New York: Columbia University Press, 2004).
71 Szu-chien Hsu, “Taiwan’s Experience and Mainland China’s Democratization,” East 

Asia’s Liberalization, Democratization and Regional Peace (Taipei: Tanshan Publisher, 2003), 
pp. 92-93. 

72 Bin-Shien Hsieh, “China’s Democratization and the Future of the Regional Peace in 
East Asia,” East Asia’s Liberalization, Democratization and Regional Peace (Taipei: Tanshan 
Publisher, 2003), p239.



66

VI. Conclusion: The Prospect of Peace in the Taiwan Strait
The most influential and inspirational trend in this age of globalization is the wave 

of democratization. The issues of democratization are subjects of hot debate among 
political scientists. While the global wave of democratization holds much hope, it is 
still too soon to discern whether cross-strait relations will lead to peace or war. We can 
analyze this issue from two standpoints:
1. Having successfully completed the transformation from an authoritarian regime to 

a stable democratic system, Taiwan is already regarded as a liberal democracy. As a 
democracy, it is not impossible that Taiwan, would make war against non-democra-
cies, but war against other democracies is most unlikely. In fact, there is a comple-
mentation effect between democracy and peace, and historical experience bears out 
the proposition that war between democracies is unlikely.73 Barring a future reverse 
or collapse of democracy in Taiwan, it is most unlikely that Taiwan would wage war 
against other countries. A stable and consolidated democracy has little probability 
of attacking other countries.

2. On the contrary, according to criteria adopted by Freedom House to judge the extent 
of democratization, the PRC government does not have the legitimacy that is provided 
by free and open elections. Freedom House regards China as a “Not Free” country 
which provides no guarantee or protection for people’s fundamental political rights 
or basic civil liberties. There is no sign of democratization in China.74 The authoritar-
ian Beijing regime not only suppresses all opposition voices by violent means, it also 
rejects free news media and an independent legal system. All manners of repression 
are used to control the populace. This causes some worry and concern among China’s 
neighboring countries, including the fear of war in East Asia. If China begins to move 
toward democratization, it is not unlikely that there will be instability and power 
struggles during the process. Such instability and tensions during transition between 
different political regimes, together with the probable mobilization of nationalism, 
increase the probability of China making war against other countries.
Two important observations may be drawn from the present work. Firstly, countries 

experiencing democratic transition are more likely even than authoritarian countries to 
make war against their neighbors. The theory of democratic peace only applies when 
democratizing countries reach the phase of democratic consolidation. Secondly, the 
process of democratization does not unavoidably cause wars, but the chance of hostile 
outbreaks increases if the democratization process is unsteady. Countries which have 
stable and consolidated democratic systems will not fight with each other. 

The prospect for peaceful relations across the Taiwan Strait not only depends on 
Taiwan’s determination to maintain its democratic system and move steadily toward 
democratic consolidation, it also depends on China’s willingness to begin the process 
of democratization and to move steadily toward democratic consolidation with help 
from the international community. It is obvious that such moves are not contemplated 
by China’s political leadership, and therefore the possibility of war across the Taiwan 
Strait remains unchanged, and is unlikely to change any time soon. 

Some scholars argue that so long as China remains engaged in doing business with 
Western democracies, China’s democratization will happen naturally. Prosperous and 
stable economic relations might provide the inducement for the start of democratization 
in China, and in the long term, that would increase the prospect of peace. But the inter-
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national community should do more to decrease the probability of reverses and crises 
during China’s future democratic transition. Beginning the so-called fourth wave of 
democratization in China, following its rapid economic development, is an imperative 
and a test for all Chinese people.

Taiwan has now only passed the first half of the “two-turnover test” and has not 
yet completed its democratic consolidation stage. Taiwan is therefore not yet counted 
as an advanced democracy. If Taiwan were to consolidate its democracy and become 
more liberal, many Western countries would more carefully scrutinize China’s policies 
regarding the “Taiwan issue.” As regards the question whether Taiwan would unify 
with China, neither the United States nor China has the authority to decide. Only the 23 
million people of Taiwan may make that decision, and their will should be respected. 
Only democracy can protect the freedom and human rights of the people of Taiwan. 
Security in East Asia will be assured only after China begins its democratization. 
Lasting peace in the Taiwan Strait will be realized only when China’s democratiza-
tion proceeds steadily and smoothly. The international community should therefore 
be attentive and ready to provide all necessary help to realize the initiation and steady 
progress of China’s democratization. 
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The Development of Cross-Straits Relations

Ying-Ming Lee

Foreword

As a consequence of an unresolved historical conflict, the body of waters between 
Taiwan and Mainland China had, before the ‘70’s, become an unbridgeable political 
chasm that divided the two sides. Even though efforts in recent years have brought 
about favorable interactions in many areas, a number of issues remain thorny and 
difficult, creating mistrust and misunderstanding. Differences over these issues have 
not only created mutual distrust and misunderstanding, they have also cast a shadow 
over the future of cross-strait relations.

In what ways have cross-strait relations evolved? What is the status quo? What are 
the crucial issues that stall progress? How do the two governments concerned view 
each other? And how do they respond to actions taken by the other? These are the fo-
cal issues we must address. We will explore into these issues and, furthermore, ponder 
over how the relationship should develop.

I. Developments in cross-Straits relations

A. Divided governance: history and reality
The Nationalist-Communist Civil War has resulted in the existence of two separate 

and mutually non-subordinate governments on Mainland China and Taiwan. Divided 
governance has persisted to this day, and no solution is yet in sight. The development 
of cross-Straits relations can be roughly divided into three stages:

(1) Military confrontations (1949-1978)
During this period the two sides stood in tense confrontation. Our government 

held the conviction that “The Hans and their enemies do not co-exist” and endeavored 
to recover the lost Mainland. On the other hand, the PRC aimed to “liberate Taiwan 
through the use of force.” Major battles such as the Guningtou Battle (1949) and the 
August 23rd Artillery Battle (1958) took place during this period. It was not until the 
1960’s did one see any significant sign of reduced military hostilities between the two 
sides. Complete cessation of military confrontation came only after the PRC and the 
United States established diplomatic ties in 1979. 

(2) Peaceful face-off (1978-1987)
Due to changes on the international scenes, cross-Straits relations moved away 

from military confrontations to peaceful face-off. After the establishment of dip-
lomatic relations with the United States in 1979, the PRC advocated, in its “Letter 
to the Taiwan Compatriots,” an agenda of “peaceful reunification” and proposed 
that the two sides establish “Three Direct Links” in commerce, postal services and 
transportation. A few years later, Deng Xiaoping brought forth in 1984 the policy 
of “one nation, two systems,” intending it to serve as the basis for resolving the 
cross-Straits question. Our government responded with “Reunification under the 
Three Principles of the People” and adopted the policy of the “Three No’s,” name-
ly, “no contact, no negotiation, and no compromise,” as a counter measure against 
the PRC’s reunification offensive.
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(3) Civilian exchanges (1987 up to the present)
In 1987 the government lifted the martial law and allowed citizens to visit relatives 

on the Mainland, thus opening up a new era in cross-Straits relations. After the ‘90s, the 
two sides further set into action multilevel interactions and exchanges, and continued 
to move toward establishing a deeper relationship of cooperation. Although political 
issues are still as difficult as ever to resolve, the two shores have continued to carry out 
frequent exchanges in areas such as trade and commerce, social activities, culture and 
education, academic cooperation and entertainment and recreation. 

B. Key problems in present cross-Straits relations
After 50 long years of separation and divided governance, significant political, eco-

nomic, social and cultural differences have developed between the two sides. In terms 
of land mass, population, natural resources and military strength, the two sides are 
obviously two mismatched political entities. With marked differences in lifestyle and 
huge imbalance of power, it is inevitable that, in the process of exchange and interac-
tion, discrepancies of perceptions will develop and controversies will arise. Differences 
in regard to the issue of sovereignty are especially poignant.

(1) Differences over “One China”
The greatest controversy revolves around the issue of “one China.” Basically, the 

PRC regards “one China” as a description of the status quo, and takes the principle of 
“one China” as the prerequisite for any contact and negotiation of the two sides. They 
are unequivocally opposed to “two Chinas” or “one China, one Taiwan,” as well as 
views such as “divided state” or “two equal political entities.” The PRC emphasizes 
that “anything can be discussed under the principle of one China,” hoping to push 
Taiwan into the “one China” framework the moment it agrees to negotiate. Our gov-
ernment, on the contrary, insists that at the present stage Taiwan is a sovereign state 
called the Republic of China, its future to be decided only by the people of Taiwan. 
This clearly contradicts the PRC position that “Taiwan is a part of China, and the 
People’s Republic of China is the only China.” Obviously, the greatest dilemma that 
bedevils cross-straits relations at present is the discrepancy in the perception of the 
principle of “one China.”

(2) Different goals for interaction
As an extension of the controversies discussed above, the two shores also differ in 

their demands for the mode of interaction. Whereas Taiwan seeks to alleviate the tense 
political relations and increase Taiwan’s economic interests through bilateral economic 
and trade interactions, the PRC hopes to use the same channel to force Taiwan back 
to the “one China” framework. For this reason, our government is concerned about 
the disadvantages Taiwan may suffer from unchecked bilateral trade and economic 
exchanges. Thus our government, while encouraging bilateral trade relations, seeks 
at the same time to dampen relocation of Taiwanese industry to mainland China, and 
vigorously promotes investment in other countries.

(3) Differences in the characterization of cross-Straits relations
Finally, the two sides characterize the nature of cross-Straits relations in radically 

different light. Taiwan has indefatigably emphasized democratization in an effort to 
merge into the international mainstream, hoping to obtain recognition and support of 
the international community, thereby by turning the cross-Straits question into an in-
ternational issue so as to fend off Chinese hostility. The PRC, on the other hand, sees 
the cross-Straits question as a “domestic issue” under the “one China” framework. The 
PRC therefore tries its best to block and contain Taiwan’s international space, turning 
cross-Straits diplomatic contest into a zero sum game. 
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II. Mainland’s Taiwan Policy

A. Guiding principles of China’s cross-Straits policy
From its founding in 1949 to the establishment of formal diplomatic ties with the 

United States in 1979, the PRC consistently regarded cross-Strait relations from the 
perspective of “dynastic change.” It insisted that it had inherited the sovereignty of the 
Republic of China, and saw the Republic of China on Taiwan as a renegade regime that 
refused to come under its rule. 

(1) One China principle
As a result, China’s position remains unchanged throughout the vicissitudes of history: 

from the early “liberation by force” to the present “peaceful reunification,” China, though 
adjusting its form of approach, has never, in spirit, swerved from the principle of “one 
China.” In other words, though with the change of time and environment China may have 
rephrased its justification, yet under the banners of “national sovereignty” and “national 
reunification,” it remains adamant on the principle of “one China.” 

(2) Non-equal political entities
Governed by the principles broached above, the PRC does not allow Taiwan to 

develop substantial political ties with other countries, and takes strong measures to 
suppress Taiwan’s diplomatic space. The PRC, however, realizes that it is unable to 
completely block off Taiwan’s international space. Thus while the PRC insists that the 
international community can only treat Taiwan as a non-equal political entity and not as 
an independent political entity, it does allow Taiwan to move in the ambiguous space 
where economic issues are addressed among sovereign states. The fact that both PRC 
and Taiwan joined WTO simultaneously is one prominent example which indicates that 
Taiwan is allowed to participate in international activities by using names which vaguely 
suggest that it is not “China’s Taiwan,” thereby carrying implications of sovereignty.

In short, any event which involves national sovereignty and carries a political 
implication which impinges on the principle of “One China” is bound to incur the ire 
of the PRC and provoke it to exert its utmost to suppress Taiwan’s international space. 
The PRC holds the position that it has inherited China’s sovereignty, that Taiwan is 
an inalienable part of China and therefore does not enjoy any sovereignty. From this 
position the PRC has never retreated.

B. “One Country Two Systems” and other Taiwan policies
Governed by the principles broached above, the PRC has never given up the pos-

sibility of liberating Taiwan by force, even though no military conflict has occurred 
since 1979. Upholding the premise of “not giving up the option of liberating Taiwan by 
force,” the PRC has nevertheless adopted a flexible approach and proposed to Taiwan 
a variety of ways to solve the issue divided governance. In the paragraphs below, we 
shall examine the issue from the PRC’s perspective.

(1) “Letter to Taiwan Compatriots” and “Ye Jianying’s Nine-point Proposal”
“Letter to Taiwan Compatriots,” announced at the Standing Committee of 

the National People’s Congress in 1979, is generally taken to have marked the 
beginning of PRC’s adjustments of its attitude and policy toward Taiwan. The 
Letter recognizes that Taiwan is an economic entity, and seems to carry a vague 
and indirect implication that Taiwan is a political entity. Moreover, the 1981 “Ye 
Jianying’s Nine-point Proposal” officially positions Taiwan as a special adminis-
trative region. This is as good as saying that the civil war between the two shores 
has ended, the change of regimes completed, the PRC has inherited China’s sover-
eignty and Taiwan is but a local special administrative region under its rule.
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(2) The Proposal of “one Country, two systems”
The basic principle of “one nation, two systems” is that “there are two different 

political systems within the same country.” The concept of “special administrative re-
gion” as broached in “Ye Jianying’s Nine-point Proposal ” becomes the foundation 
of the PRC’s “one nation, two systems” position, and in the 1994 “Sino-British Joint 
Declaration” this is precisely the model according which the Hong Kong question was 
dealt with. The PRC further declared, immediately following this, that it would solve 
the Taiwan issue in accordance with the model of “one nation, two systems.” Since 
1990, especially in its 1993 white book The Taiwan Question and the Reunification of 
China, the PRC has directly treated the Taiwan Question as if the two shores had al-
ready been in the state of “one nation, two systems.” In such a situation, the PRC would 
of course continue to oppose Taiwan contending with it for legitimacy, or taking such 
position as the divided state or two equal political entities to wrestle with it. Proceeding 
from such a position, the PRC is opposed to Taiwan maintaining any external gov-
ernmental relations while allowing non-governmental ones. What we have discussed 
earlier, that Taiwan may join the international community without highlighting its sov-
ereign status, is a case in point. Nevertheless, the PRC understands that it cannot force 
Taiwan into this constricted framework with complete success.

(3) Jiang Zemin’s eight-point formula
In 1995, Jiang Zemin came up with an eight-point proposal on the Taiwan question, 

commonly referred to as “Jiang Zemin’s eight-point formula.” Some interpret it as ex-
pressing a certain degree of goodwill, but others see in it an attempt to pacify Taiwan. 
In any case, Jiang Zemin’s “eight-point formula” does catch one’s attention: it not only 
abstains from any mention of “one nation, two systems,” but also goes on to emphasize 
that both sides can use shared Chinese culture as a platform for a cultural rather than 
economic integration. Besides, it also proposes that leaders of both shores undertake re-
ciprocal visits, and that the state of belligerency be brought to an end through negotia-
tions under the principle of “one China.” Jiang’s eight point proposal has subsequently 
become the pivot in the PRC’s dealings with Taiwan.

(4) Hu Jintao’s four-point proposal and the anti-secession law
In March 2005, PRC president Hu Jintao enunciated a four-point platform on cross-

Straits relations. The four points include: never waver in adhering to the one-China 
principle, never give up efforts to seek peaceful reunification, never deviate from the 
guiding principle of placing hope on the people of Taiwan, and never compromise in 
opposing Taiwanese secessionist activities. This is generally regarded as Hu’s pro-
pagandist carrot-and-stick approach and a declaration of sovereignty over Taiwan, 
but once again it also opens China’s hard-line position to questioning and criticism. 
Besides, passage of the Anti-Secession Law on March 14 leads many to think that 
cross-Straits relations have reached a new turning point. 

III. Taiwan’s Mainland policy

A. Principles guiding Taiwan’s handling of cross-Strait relations
(1) The principles of reason, peace, parity, and reciprocity
After the lifting of martial law, although our cross-Strait policy has undergone 

changes in the different historical-political milieu, the guiding principles remain the 
same. The supreme principles which guide our handling of cross-Strait relations have 
always been “reason, peace, parity and reciprocity.” Reason defines the basic thinking 
in our government’s handling of cross-Strait affairs; peace is the fundamental principle; 
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parity means that people on Taiwan and on the Mainland should be treated with equal 
respect; and reciprocity aims to achieve a win-win situation by taking care of both 
sides’ interest in cross-Strait exchange. On the basis of the these four principles, our 
government holds respecting the free choice of the 23 million people on Taiwan and 
insuring their future well-being as highest guidelines in handing cross-Strait matters.

(2) The three no’s
During the period of military confrontation, our government’s mainland policy, pro-

ceeding from the preoccupation with “contending for political legitimacy” with the 
PRC, can be summed up as “opposing Communism and recovering the Mainland,” 
with “No coexistence with the enemy of Han” as a complementary principle. During 
the time of peaceful face-off, in order to contend with the PRC’s united front offensive, 
our government adopted the “Three No’s” policy as a guiding principle in dealing with 
cross-Strait affairs.

(3) Two equal political entities
In 1987 our government allowed its citizens to visit their relatives on the Chinese 

mainland, thus officially ushered in an era of legal civilian contacts and exchanges 
between the two shores, and changes in cross-Strait relations began to develop. On 
top of this, the death of President Chiang Ching-guo in 1988, when the cold war era 
coming to an end, brought about a reshuffle in Taiwan’s political power structure, and 
the government’s Mainland policy switched from the “Three No’s” mentioned above to 
that of “two equal political entities,” which may also be regarded as the “quasi-divided 
nation model.” With the adoption of the so-called “pragmatic foreign policy” as the 
new mode of thinking in diplomatic affairs and Mainland policies, the government 
began, in the 90’s, to lay down a new foundation for the handling of cross-Strait 
relations. In this context, a batch of new organizations were created: The National 
Reunification Council, The Mainland Affairs Council of The Executive Yuan, and The 
Straits Exchange Foundation. These organizations were to play an important role in the 
institution and implementation of cross-Strait policies.

(4) Guidelines for national reunification
In 1991, “The Guidelines for National Reunification” was promulgated and “The 

Temporary Provisions Effective during the Period of Communist Rebellion” was termi-
nated. This means that the government has declared, de jure, the end of the Nationalist-
Communist Civil War and no longer views the PRC as a rebel group. In 1993, “Statutes 
Governing the Relations between the People of the Taiwan Area and the Mainland 
Area,” which regulates the dealings between people of the two sides, was enacted. 
The actions taken by the government signals that cross-Strait relations are headed in 
a promising direction. This also indicates that the government is determined to dispel 
the shadows of the Civil War and reestablish a normalized and regulated cross-Strait 
relationship that conforms to the need of the times. From our perspective, cross-Strait 
relations have gradually entered the stage of normal development since the ‘90s.

Even though there have been moments of tension in the decade since the beginning 
of cross-Strait exchange, and even though with the first party alternation in power in 
2000 some policy adjustments have been made, the principles of reason, peace, parity, 
and reciprocity remain the core values that tie the policies together.

B. Guidelines for national reunification and other Mainland policies
Enacted in 1991, the “Guidelines for National Unification” can be seen as the high-

est guiding principle of our country’s Mainland policy in the 90’s. It is also an expres-
sion of our goodwill toward and high expectation of Mainland China. Important prin-
ciples of the “Guidelines” are as follows:
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(1) Establishing a democratic, free and equitably prosperous China
The goal of “The Guidelines” is to establish a “democratic, free, and equitably 

prosperous China.” It holds fast to the position of “one China” and emphasizes that 
divided governance of the two sides is a temporary and transitional phenomenon, and 
that China will inevitably move forward toward reunification. It emphatically stresses 
the undeniable fact of the Republic of China’s existence. It seeks to safeguard Taiwan’s 
security and well-being, and to open up dialogue and negotiation with the other side in 
accordance with the principles of reason, peace, parity and reciprocity. The Guidelines 
also draws up a time frame for reunification to take place in three phases:

Chart 7-1 The three phases for unification in the National Reunification  Guidelines

Short Term exchanges and reciprocity
Neither side denies the other’s existence 
as a political entity, and neither side 
disrupts the other’s activities in the 
international community

Middle Term mutual trust and cooperation
Creating official communication 
channels, promoting mutual visits by 
high-ranking officials, and realizing the 
three direct links

Long Term consultation for reunification
Setting up consultation mechanisms 
to handle the task of reunification in 
accordance with the will of the people

The drawing up and implementation of the Guidelines represented our government’s 
policy in the early phase of cross-Strait contacts; it continued to cast cross-Strait rela-
tions in the light of the Nationalist-Communist civil war and still entertained the pos-
sibility of eventual reunification. However, changes in domestic politics have so radical-
ized our relationship with the PRC that it has become ever clearer that we are moving 
toward positioning the two sides as two separate and independent political entities. Thus 
on February 27, 2006 our government declared that the Guidelines were no longer ap-
plicable. Nevertheless, things such as establishing communication channels and fulfilling 
the three direct links remain important principles in our current cross-Strait policy.

(2) Two equal political entities
In contrast to the Guidelines, at the present stage, our country’s Mainland policy 

moves toward the position that Taiwan is an independent sovereign state. In October 
1998, for example, when Mr. Gu Zhenfu led a delegation to Shanghai and Beijing, our 
government explicitly cast the visit in the light of “two equal political entities,” a posi-
tion which guided the the delegation’s discussions and interactions with the PRC. The 
position was reiterated in President Li Tenghui’s July 1999 proposition that the two po-
litical entities across the Taiwan Strait constitute a “special state to state relationship.” 
After the change of administration in 2000, President Chen Shuibian’s pronouncements 
on cross-Strait relations or Mainland policy also revolved around this axis. 

IV. Cross-Strait interactions and their prospect 

A. Respective political, social, and economic transformations on each side of 
the Taiwan Strait

(1) Taiwan
Since its retreat to Taiwan in 1949, our government has moved forward in great 

strides toward building Taiwan into a modern nation. After decades of hard work, the 
goal has finally been achieved: Taiwan is now a prosperous treasure island.
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(a) The realization of democracy
Politically, our country has steadily moved towards democratization. After the con-

clusion of the Period of Mobilization for Suppression of the Communist Rebellion 
in 1991, our country launched forth a series of constitutional reforms, including the 
broadening of people’s rights to political participation and the full-scale re-election 
of members of the legislature. The institution of direct presidential election in 1996 is 
a special signal of the achievement of Taiwan’s democratic transformation. And the 
party alternation in power that took place in 2000 is a still more significant milestone, 
which marks the consolidation of our country’s democratization.

(b) An economic miracle
Economically, the government has, since the ‘50’s, launched a series of reforms 

in an effort to rejuvenate rural economy, and thus lay down a solid foundation for 
Taiwan’s economic revival. In addition, subsequent economic planning and efficient 
use U.S. aids led to Taiwan’s rapid economic development, culminating in the creation 
of the much-envied “economic miracle” in the ‘80’s. Thus in thirty short years, Taiwan 
moved from an underdeveloped economy to a developing economy, and is forging in 
great strides toward the status of a developed country.

(c) A pluralistic society
Political and economic achievements energized Taiwan and all sorts of social groups 

and activities emerge with unusual vigor and vitality. Ideas of freedom and democracy 
are deeply rooted in the society; people on Taiwan are not only encouraged to speak out 
their minds and express their opinions, but to turn them into reality. A myriad voices 
and activities are heard and seen in every corner of the society, forming into a grand 
symphony that further invigorates Taiwan, filling it with life and vitality, fully reveal-
ing it to be a free, democratic and pluralistic society.

(2) Mainland China
(a) The making of a world factory
Mainland China, on the other hand, has suffered from the disasters of “The Three Red 

Flags” and “The Great Cultural Revolution” after the founding of the PRC, and lagged 
behind Taiwan politically and economically in the comparable period. It was not until 
1978 when Deng Xiaoping adopted the policy of “Reform and Opening-up” did Mainland 
China’s economy begin to show sign of life. As the reform kicked off, Mainland China 
sought actively to merge into the system of operation of the world capital, aiming, as the 
primary goal at the heart of its national policy, for a general improvement of its economy. 
On the one hand, it endeavored to build a strong economy by first developing pilot “spots” 
and the coastal provinces, hoping that the effects of reform would spread to other regions. 
On the other, it stepped up economic and commercial cooperation with the world commu-
nity, offering outstanding investment terms to attract foreign capital. This not only made 
possible Mainland China’s rapid economic growth, but also greatly facilitated the continu-
ing inflow of foreign capital and skills, turning Mainland China into a “world factory.”

(b) The continuation of authoritarianism
Although the PRC has achieved phenomenal success economically, politically it 

continues to tread down the path of authoritarianism, and its people enjoy rather limited 
freedom.

(c) The corruption of social institutions
In the absence of complementary measures, the negative aspects of lopsided eco-

nomic development have begun to surface. As the single-minded pursuit of economic 
growth failed to foster a spirit of respect for the rules and regulations of the system, 
many high-ranking officials were often able to feather their own nests in the process 
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of government-industry interactions, resulting in wide spread corruption. Besides, 
overemphasizing development of the industrial sector to the neglect of agricultural 
construction has given rise to such problems as “the three agricultures.” All these are 
urgent issues that demand to be addressed.

B. The factor of international politics
Taiwan and Mainland China are both members of the interactive global system. 

Hence, any development in their relationship will affect not only themselves, but also 
the world community. By the same token, changes on the international scene are bound 
also to affect cross-Strait relations.

(1) Attitude and role of the United States
In the international society today, the United States is undoubtedly the one nation 

that wields the greatest influence on cross-Straits relations. Both sides covet the support 
of the United States so that it may have a stronger hand in dealing with the other side. 
Similarly, US intervention in cross-Strait politics also proceeds from consideration self-
interest. Thus while during the Cold War period, the US regarded Taiwan as an important 
strategic bastion in its struggle against communism and Russia, later it chose, also out of 
strategic consideration, to cut off diplomatic ties with Taiwan in order to normalize rela-
tions with the PRC. After the disintegration of the USSR, the US views the PRC as great-
est threat to its hegemonic status, and their relationship becomes rather subtle. For the 
US, a stable cross-Strait relation is in its best interest, because once any disturbances arise 
between the two sides, the US will inevitably be drawn into the conflict and its national 
interests jeopardized. The US certainly does not want to relive the nightmare of another 
Vietnam War. Moreover, the US is deeply wary of China’s “peaceful rise” and wants to 
avoid an open confrontation with China. Thus the US chooses to play the role of peace-
keeper in the Taiwan Strait, trying to prevent either side from taking any provocative or 
aggressive act. Indeed, any exploration into the issue of cross-Strait relations is bound to 
go amiss if it fails to take into consideration the role of the US.

(2) The concern of neighboring countries
Seen from the perspective of regional politics, since both sides are located within 

East Asia, any cross-Strait confrontation or collaboration is bound to have an impact 
on the security and development of the entire region. Any warfare between the two 
sides will inevitably affect the future of all East Asian countries. For this reason, de-
velopments in cross-Strait relations are a matter of great concern to the neighboring 
countries. For example, when the US-Japan Treaty of Mutual Cooperation and Security 
was renewed in 1996, it was expanded to include the Taiwan Strait as an area of their 
security concern. Though this drew strong protest from the PRC, it nevertheless dem-
onstrates that developments in cross-Strait relations will affect the international com-
munity in a way that cannot be ignored.

C. The present situation of cross-Strait exchanges and their future prospect
In October 1987, the PRC drew up six regulations to govern Taiwan compatriots’ 

entry into and exit from Mainland China. In November of the same year, our govern-
ment opened up Mainland-bound family visits. These can be seen as a new milestone in 
cross-Strait exchanges and economic-trade interactions. In the ‘90s, cross-Strait relations 
achieved a significant degree of breakthrough. In 1991 our government founded The 
Straits Exchange Foundation, and in the following year the Association for Relations 
Across the Taiwan Straits was created by the PRC. In 1994 these two organizations spon-
sored the “Gu-Wang meeting” in Singapore. The meeting, conducted through a non-offi-
cial mechanism, was the first cross-Strait political contact and negotiation, and it brought 
about a period of amicable interactions in cross-Strait relationship.
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However, after the mid-‘90s differences and disagreements over a number of is-
sues have eroded mutual trust and blocked effective communication. For example, the 
PRC’s military maneuvers in the Strait in 1996 led to the Third Taiwan Strait Crisis, 
which poignantly reminded Taiwan oft China’s military threat. In 2000, after party 
alternation took place in Taiwan, the PRC has repeatedly engineered our allies’ termi-
nation of diplomatic relations with us. In the “Anti-Secession Law” of 2005, the PRC 
reiterated the position that it would not give up the option of liberating Taiwan by force. 
Added to this the longtime disagreement over the issue of sovereignty, and you have a 
very real element of uncertainty and instability in cross-Strait relations.

Although factors of instability have brought political contact and exchange to a 
standstill, on the non-official level, especially in trade and business, which have grown 
to be mutually interdependent for people across the Strait, exchanges and cooperation 
have spread like brush fires. Because of this, cross-Strait relations take on the character 
of “politically cold, economically hot.” Our government, seeing that cross-Strait trade 
and economic development needs to be promoted, has endeavored to adopt a number 
of effective measures. For example, regulations which govern the economic activities 
of Taiwanese businessmen on Mainland China have changed with the shift of policy 
from “go slow, be patient” to “positive management and effective liberalization,” thus 
further strengthening economic and commercial ties across the Strait.

In regard to the “Three Direct Links,” there has been substantial progress after 
the party alternation. On January 1st, 2001, our government further made the ports of 
Jinmen-Xiaman and Mazu-Fuzhou as sites of the “Mini Three Direct Links.” This not 
only enhanced economic and commercial exchanges of the two sides, but could also be 
seen as a harbinger of the “Three Direct Links” proper. The “New Year Charter Flight,” 
initiated in 2003, can be seen as the forerunner of direct transportation, boding well for 
its future development. Besides, the first cargo charter flight took place in July 2006 
and opened up another opportunity for the Three Direct Links. All these show that trade 
and economic activities between the two sides continue to move in a positive direction.

Beside trade and economy, other types of exchanges across the Strait have also 
been going on and progressing steadily. It is commonplace for people from Taiwan to 
visit the Chinese mainland as tourists. Academics, educators as well as people from 
the cultural circles from both sides have frequently organized conferences and invited 
members from each side to participate. The film and TV industry from both sides have 
also worked together to produce works that are widely circulated across the Strait. One 
must mention in particular that, in recent years, Taiwanese drama has enjoyed a phe-
nomenal success among Mainland audiences. Even religious groups from Taiwan have 
caught on and organized massive pilgrimage to China. All these signal that the lives 
of the people from both sides of the Strait have already been closely knitted together, 
forming a symbiotic, co-prosperity sphere.

Today, there still exist significant uncertainties in cross-Strait relations. Although 
cross-Strait relations once fell to a freezing point after the passage of the Anti-Secession 
Law in 2005, but what with the timely visits to Mainland China by KMT chairman Lian 
Zhan and PFP chairman James Soong, their meetings with PRC president Hu Jintao, 
Mainland China’s good will as conveyed through the promise to send Taiwan a pair of 
pandas as gift, and tariff exemption for imported fruits from Taiwan, a wide space in the 
future prospect of cross-Strait relationship is opened for one’s imagination. It is hoped 
that people from both sides of the Strait would apply greater wisdom and work closely 
together to break the deadlock that has troubled the two sides for so long. Abiding by the 
principle of parity, respect, and reciprocity, let’s move, through more interactions and 
exchanges, toward a bright and happy future for people on both sides of the Taiwan Strait. 



77

Footnotes:
1. Ma Ying-jeou, “Liangan guanxi de huigu yu qianzhan” (Cross-Strait Relations: 

Review and Prospect”), in Huang Tianzhong and Zhang Wuyue, eds., Liangan 
guanxi yu dalu zhengche (Cross-Strait Relations and Mainland Policy) (Taipei: 
Wunan, 1993), 25-7.

2. Ling Yingming and Zhang Yazhong, Zhongguo dalu yu liangan guanxi 
(Mainland China and Cross-Strait Relations) (Taipei: Shengzhi, 2000), 234-40.

3. Li Yingming, Zhongguo dalu yanjiu (A study of mainland China) (Taipei: 
Wunan, 1995), 187-209.

4. Huang Kuhui, “Guolong gangling yu liangan guanxi” (Guidelines for National 
Reunification and Cross-Strait Relations), in Huang Tianzhong and Zhang 
Wuyue, op. cit., 1-24.

5. See Lin Zujia, Liangan jingmao yu zhonggong jinhji (Cross-strait trade and 
economy and the economy of the PRC) (Taipei: Tianxia Wenhua, 2005).



78

ІСТОРІЯ, ФІЛОСОФІЯ ТА НАУКА КИТАЮ 

Системи управління регіонами в давньому Китаї: 
досвід історичного моделювання

В. Величко

The paper presents the research of regional management performed by the central 
government rulers of ancient China (from Xia to Han dynasty).

Using regional modeling concept proposed by J.Friedman for pre-industrial society 
the author has made an attempt to construct models of Center-Periphery relationship 
and features of each model. 

Як об’єкт управління, відносини між Центром та периферією, регіонами ста-
новлять важливий об’єкт історичного регіонознавства, у полі зору якого, у тому 
числі, знаходяться історичні корені взаємовідносин (від рівноваги до конфліктів) 
між загальнодержавними та регіональними інтересами. 

 У теоретичному регіонознавстві Центр розглядається як антипод периферії, 
яка складається з регіонів (макрорівень), районів (мезорівень) та мікроекономічних 
утворень. Центр із самого початку формування держави встановлює функціональ-
ні зв’язки з периферією, відзначаючись дедалі дужчою концентрацією політичних, 
суспільних та економічних процесів, зміст і динаміка яких постійно змінюються.

Периферія вважається частиною суспільного простору, у межах якого швид-
кість процесів поступається швидкості Центру, або їх вектор не співпадає зі зміс-
том політичного та суспільно-економічного життя Центру.

Цілком природно, що проблема історії взаємовідносин та взаємозв’язків між 
Центром та периферією привертає все більшу увагу дослідників, оскільки прак-
тично всі країни так чи інакше стикалися з проблемами регіональної диференціації.

Соціально-економічну диференціацію регіонів сучасних країн можна розглядати 
як результат еволюції їх нерівномірного розвитку, обумовленого політичними, еко-
номічними, демографічними та соціальними факторами, що нині відбиваються на 
територіальній структурі держави, наборі таксономічних одиниць, якими оперувала 
й оперує влада, аби задовольнити власні політичні та економічно-майнові інтереси. 

Незважаючи на те, що різношвидкісний, нерівномірний характер процесів 
розвитку регіонів Китаю зародився в глибокій давнині, до їхньго аналізу можна 
застосувати принципи моделювання, розроблені у світовому регіонознавстві.

Автор виходить із запропонованої Дж. Фрідманом моделі, відповідно до якої, 
на початковій стадії державності, у доіндустріальну епоху, територія країни по-
рівняно однорідна й представляла систему локальних ядер із зонами їхнього 
впливу [Friedman1966, 12-33].

 Модель, запропоновану Дж.Фрідманом, можна з певними застереженнями 
застосовувати й до Китаю, оскільки вона по суті відображає універсальний ха-
рактер поширення регіонами політичних та економічних процесів, незалежно від 
того, який час і який регіональний рівень розглядається.
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При моделюванні, крім концепції “Центру-периферія”, існує можливість ви-
користання концепцій поляризації, “полюсів зростання”, які стають незамінними 
під час дослідження проблем регіонального розвитку.

У Китаї перші ознаки народження структури “Центр – периферія” з’явилися в 
процесі соціально-політичної трансформації від перших общин землеробів нео-
літу до ранніх понадобщинних політичних структур бронзового віку на фоні ви-
никнення переддержавних утворень, зростання соціальної нерівності. 

Археологічні дослідження 20-го століття в Ерліган та Ерлітоу (сучасна провінція 
Хенань) виявили факти, які свідчать на користь існування там протодержави Ся. 
Водночас виявлено, що навколо Центру китайської протодержави в Ерлітоу, ймовірно 
було розташовано кілька дрібних володінь. Приблизно такі самі протодержави, мож-
ливо, існували й у районі Паньлунчен (нині провінція Хубей) та Учен провінції Цзянсу. 

Наведені припущення дають підстави стверджувати про можливість існуван-
ня на території сучасного Китаю організованого суспільства, що було знайоме з 
ранніми формами протодержавності з певною просторовою структурою. 

В умовах, коли виробничі сили зазначеної протодержави в Китаї були нерозви-
нені, засоби виробництва примітивні, площа держави обмежена басейном середньої 
течії р. Хуанхе, давньокитайський етнос на той час мав суто автохтонний характер. 

Етнічна самосвідомість давніх китайців справляла суттєвий вплив на меха-
нізм запозичення культурних досягнень їх сусідів. Етнічна самосвідомість одним 
з основних компонентів мала уявлення про протилежність понять “ми” та “варва-
ри”. Матеріальна культура китайців також мала характерні особливості, що три-
валий час відрізняли їх від варварів. Таким чином, відносини Центр-периферія 
могли розглядатися в площині “своє-іноземне”. 

Власне, династія Ся виникла зі складної конфігурації союзу племен - бу ло 
ляньмен. Династійна влада сформувалася на основі встановлення відносин пану-
вання династії над підлеглими – гуйцзу. Союз перетворився на відносини Центр 
(столиця Ся) – периферія (дев’ять тваринницьких районів) з окресленими геогра-
фічними та майновими рамками.

У “Історичних записках” йдеться про становлення матеріальної основи відно-
син Центру з периферією – податкової системи. У “Записках” йдеться про дани-
ну – гунфу, яка поступово перетворилася на регулярний податок [Шицзі… 1955, 
138]. На основі гунфу постала система регулярних взаємовідносин Центру з пе-
риферією, коли остання, потрапивши під політичний вплив Центру, обкладалася 
примітивними податками, іншими зобов’язаннями. 

Сяське суспільство ледь вийшло з племінного союзу даба, тому владні відно-
сини між правлячою династією й підлеглими ще мали кровний характер і не були 
відверто примусовими. Не було й символів влади, знаків відмінності у високих 
чиновників чи грандіозних поховань типу усипальниць тощо.

У 16–14 столітті до н. е. розповсюджувалися вдосконалені землеробські зна-
ряддя, розпочався перехід до ручного пропашного землеробства, впровадження в 
сільське господарство пшениці, гаоляну, бобових, конопель, тощо. Це збільшувало 
масу сукупного продукту, продуктивність праці в землеробстві й тваринництві, що 
створило основу для того, щоб частина членів суспільства відійшла від праці у ви-
робництві й перейшла до реалізації владних функцій. У той же час народжувалася 
міфопоетична традиція, спомини про великих і мудрих діячах минулого. Традиція 
починається від Хуанді – Жовтого імператора. В уявленнях китайців він із самого 
початку був носієм централізованої суті китайської протодержави, який, ведучи 
боротьбу з місцевими володарями й підкоривши їх, продовжував свою святу місію. 
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До того ж згадане вище місто Ерліган уявляло собою чи не найдавніше у світі 
селище міського типу з міською стіною, брамою, палацом, численними реміс-
ницькими майстернями й місцями поховань царського роду. Можливо, що вже 
тоді політична адміністрація включала регіональні структури – у вигляді віддале-
них від Центру периферійних регіональних напівавтономних осередків.

Схематично територіальний устрій Сяської протодержави можна уявити як 
двохрівневу структуру – Центр (селище міського типу) – периферія (аграрні, пе-
реважно тваринницькі райони).

Таким чином, у басейні середньої течії р. Хуанхе почали закладатися підвалини для 
появи більш окреслених відносин Центру й периферії, подальшого розвитку політич-
ної адміністрації, у тому числі, - зростання числа й масштабів територіальних громад. 

Династія Шан за легендою утворилась після перемоги першого шанського 
царя – вана – Чен Тана над останнім сяським – Цзє. 

Історія залишила доступним віднайдений і досліджений у 20-му столітті унікаль-
ний міський комплекс шанської столиці – місто Аньян (нині в північній частині про-
вінції Хенань). Він розташований недалеко від Ерлітоу й Ерлігана, для переселення 
звідти до Аньяна шанці мали лише перейти Хуанхе. З заснуванням м. Аньян Шанська 
держава отримала осідле помешкання й постійне місцезнаходження столиці.

Коли столиця була забудована й політична адміністрація нової династії на-
була стабільного характеру, почали утворюватися нові поселення – ї. Їх засно-
вувала й ними керувала по велінню імператора - шанді – титулована верхівка 
– спочатку шичжани, ван-бо, а згодом хоу, фу, цзи, нань і тянь. За підрахунками, 
виконаними китайськими вченими шляхом аналізу кланових імен, що викарбува-
ні на різноманітних предметах матеріальної культури (а тому вельми надійних), 
можна нарахувати близько 200 володінь – го. Регіональні підрозділи шанського 
часу формувалися за звичайним клановим принципом. 

Існував певний порядок, за яким засовувалися нові поселення – ї. На чолі регіо-
нального підрозділу ван призначав главу того чи іншого клану, або утворював но-
вий клан. Назва поселення відповідала назві клану та особистого ім’я глави клану.

Поступово зі зростанням населення й освоєнням нових територій, кількість по-
селень у володінні клану збільшувалась й сягала 30 і більше поселень. Очевидно 
з часом утворювалися й суб-володіння із суб-кланами мешканців-родичів. Кровні 
зв’язки імператора з кланами й суб-кланами згодом поступалися адміністратив-
ній вертикалі. Вони складали регіональну підзону навколо столичного центру.

Шанська держава з Аньяна розповсюдилась на територію кілька десятків тис. 
кв. км. Зміни в територіальній структурі шанського періоду були обумовлені також 
економічними чинниками. Адже протягом цього періоду ремісництво відокреми-
лось від землеробства, поглиблювався розподіл праці. Роль ремісництва поступово 
зростала, з’являлись нові галузі (переробка шкір, ткацтво, гончарна справа, вироб-
ництво (лиття) бронзових і мідних виробів, зброї тощо). Ремісництво теж отримало 
розподіл за регіональним принципом – існувало ремісництво Центру для обслуго-
вування царського двору й престижних потреб вищих титулованих осіб, і ремісни-
цтво периферії, що задовольняло її власні внутрішні потреби. 

Дуже важливим для становлення нової регіональної структури Шанської дер-
жави було виокремлення з ремісництва торгової справи. Найбільшими торгов-
цями стали передовсім чиновники – представники Центру й регіональних влад. 
Торгові обміни між Центром і периферією доповнювали й зміцнювали адміні-
стративний регіоналізм. Фактично центральна й регіональна підзони утворили 
пояс фу – перший відомий регіон в історії країни.
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Поза межами регіону була позапоясна – вай фу – територія. Тобто Шанський 
ван поставив у становище певної залежності від себе й зовнішні периферійні ра-
йони. Сусідні етнічні спільноти перетворювались в племена варварів. Водночас, 
взаємодія між шанцями й варварами призводила до посилення культурних об-
мінів і запозичення останніми культурних досягнень шанців. 

Проте автономія зовнішніх племен ще довгий час існувала – племена навіть 
мали власні військові формування, становлячи потенційну загрозу Шанській дер-
жаві. Але коли шляхом впливу на правлячу верхівку зовнішніх племен шанським 
правителям усе ж удавалося поставити їх у певну залежність від себе, Шанська 
держава мала чималий політичний зиск. Адже напівавтономні племена несли за 
шанців особливо важливу для того часу прикордонну службу, а інколи й обкла-
далися податками на користь шанців. Наприкінці Шанського періоду вже налічу-
валося майже сотня залежних від Центра територій.

У Шанську епоху модель взаємовідносин Центру з периферією мала такі 
основні риси: 
- підпорядкування регіонів Центру була багато в чому формальною, номіналь-

ною;
- у рамках одного політичного утворення Центр і регіони були відносно неза-

лежними;
- Центр, відокремившись від периферії, міг самостійно існувати, райони, від-

окремившись від Центру, також могли розвиватися, принаймні напівавто-
номно;

- на місцях були своє чиновництво, військо, фінанси, релігійні осередки.
Сяська протодержава в Аньян була повалена племенами зовнішнього поясу 

– вайфу, який очолювало плем’я Чжоу, започаткувавши династію Чжоу. Само 
плем’я також мало певну регіональну структуру. Так, частина чжоусців була 
осідлою й у межах фувай займалася землеробством. Найбільш віддалена гілка 
склалася з кочовиків, які займалися відгінним тваринництвом. 

Після перемоги чжоусців над шанцями в битві при Мує (1047 р. до н.е.) 
чжоусці все ж запозичили в шанців елементи сяської системи регіонального 
управління. Так, чжоуський У-ван розподілив області-паї між своїми роди-
чами, близькими. З 71 земельного пая 53 дістали представники правлячої 
династії, Землі дарувалися також знаним сановникам, заслуженим чинов-
никам. Їм було розподілено володіння в Ці, Цюйфу, Янь, Гуань, Цзі, Чень, 
Цзяо тощо.

Водночас, у системі територіального устрою були внесені зміни, які відріз-
няли устрій від моделі періоду Шанської династії. Це пояснювалося передовсім 
тим, що плем’я Чжоу проживало на заході нової протодержави. Ймовірно перед 
чжоуськими правителями повстало питання – як налагодити управління земля-
ми, де проживали завойовані племена й роди нечжоуського походження, як у 
межах держави об’єднати соціальні угруповання що знаходилися на різних сту-
пенях соціального та економічного розвитку.

З часом обмеженість економічних, військових, релігійних важелів, що мав у 
своєму розпорядженні чжоуський ван, низька транспортна доступність багатьох 
регіонів країни утруднювали існування цілісної чжоуської держави. Тому полі-
тичне об’єднання держави під владою чжоуського вана вимагало пошуку моделі, 
яка б могла задовольняти інтереси як Центру, так і регіонів і яка б призвела до 
перетворення утворення володінь на кшталт середньовічних європейських (дея-
кою мірою нагадували середньовічні європейські феоди).
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Правителі володінь - чжухоу - мали служити чжоуському вану, у встановле-
ний термін платити данину, брати на себе частину військових державних витрат. 
Статус кожного чжухоу і, відповідно розмір володіння, його географічне роз-
ташування, якість земель і кількість осідлого населення у володінні визначалися 
чжоуським ваном.

У своєму володінні кожний чжухоу поступово впровадив систему управління 
підлеглими землями, яка вельми нагадувала загальнодержавну модель. Так, голо-
вним осередком володіння чжухоу було містечко-фортеця, оточене підлеглими 
територіями, також структурованими за економічних, родинних, географічних 
або просто суб’єктивних (воля чжухоу) ознак. 

Нова система дозволяла управителю – місцевому володарю разом зі своїми 
родичами, двором та дружиною з числа чжоусців формувати правляче угрупо-
вання (уряд), по відношенню до якого населення вже незалежних від етнічних 
зв’язків (чи при їхньої відсутності) ставало масою, що вправлялася з місцевого 
регіонального центру. 

Нова система правління дозволяла освоювати й заселяти нові незаймані тери-
торії, передовсім на сході й на півдні країни. Центр східної цивілізації, чжоуська 
столиця кілька разів змінювала своє місцезнаходження, пересуваючись таким 
чином із заходу на схід. 

Переміщення столиці спонукало до змін у територіальному устрої держави, 
до подальшого господарського облаштування території.

Створення нових володінь посилювало адміністративно-політичний фактор 
державотворення й послаблювало етнічні зв’язки. У діяльності Центру поміт-
ніше стало не тільки політичне адміністрування, а й управління господарською 
діяльністю. 

Відносини “Центр-периферія” загострилися, правителі чжоуського правлячо-
го дому прагнули до зміцнення централізованих засад держави, володіння міс-
цевої аристократії – до автономії, інколи - до незалежності від чжоуського вана.

Крім суто адміністративних заходів чжоуські правителі для розбудови й зміц-
нення своєї державної влади використовували етично-релігійний інструментарій 
влади вана.

По-перше, чжоуський ван представлений як син неба – тяньцзи. Верховна 
влада стала мати небесне походження. Ван отримав від Неба мандат на управ-
ління усією земною кулею, ойкуменою. Про це йдеться в «Шицзині», а також у 
написах на бронзових ритуальних судинах. 

По-друге, як йдеться в офіційних гімнах дома Чжоу, вани були обрані небом і 
отримали небесне веління – тяньмін – тому, що їх ставлення до вищих сил було 
сповнене “благою силою” – де. У “Шуцзіні” древні приписали магічній силі де, 
яку набув чжоуський ван, здатність розповсюджуватись на усі сфери, на усі чо-
тири сторони світу.

На чжоуських судинах є написи про те, що володарю Небо дало можливість 
повести за собою непокірні народи, “дальніх зробити близькими”.

Разом із системою освячення релігією династійних браків між родом вана й 
аристократичними родами чжухоу Чжоуська династія утворила зовнішню са-
кральну, етнічну та родинну оболонку, яка дозволяла утримувати у своїх межах 
державну владу. 

Загалом новий лад мав такі особливості :
- відносини між Центром і регіонами підтримувалися шляхом зміцнення кров-

них уз між правителями Центру й місцевими володарями, зокрема чжухоу;
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- місцеві володарі вважалися продовженням, гілками влади Центру, тому вони 
були свого роду малими центрами;

- регіони мали свою автономію в адміністративній, фінансово-податковій та 
військовій сфері;

- відносини між Центром і периферією зазнавали змін, що залежали від сили 
влади чжоуського вана (Центру) – у разі, коли Центр мав сильну владу, міс-
цеві аристократи мали обмежену автономію, вони підпорядковувались вану, 
виконували його накази;

- у разі ослаблення сили вана, місцеві володарі мали змогу ухилятись від ви-
конання наказів, чимдалі зміцнювали свою автономію. 

Згідно з останнім сценарієм розвивалися події наприкінці правління Чжоуської 
династії, коли нею було остаточно втрачено контроль над більшістю місце-
вих володарів. Їхні володіння фактично перетворилися на феодальні держави. 
Народився новий тип взаємовідносин Центру з регіонами.

Це підтверджено не тільки легендами історичного походження, але й пер-
шими відомостями про започаткування приватної власності на землю. За ча-
сів Чжоуської династії ще існувало право верховного суверенітету держави 
щодо територій цієї держави. Проте, поступово, зокрема у 8-4 столітті до н.е., 
з’явилися великі землевласники – спочатку ним став глава держави, потім – пра-
вителі областей. Великомасштабне землеволодіння не тільки розповсюджува-
лось, але й стало формою, що визначало характер і напрямки соціально-еконо-
мічного розвитку.

Вчення про інь-ян, що виникло на той час, вплинуло на формування концепції 
Китай–варвари. Так, північні варвари – ді ототожнювались з інь (темними сила-
ми), до таких сил також відносились варвари, що мешкали на північний захід від 
Китаю, а саме – племінні союзи ху, мо, юечжи тощо.

Варвари були “низькими” людьми, вони також не вважалися “етичними” 
людьми, тобто були “поганими й жорстокими”. Їх поведінка “птахів і звірів” засу-
джувалась в Китаї. У наступні періоди (Чжань-го “Воюючих царств” та Чуньцю 
“Весен та Осеней”) відносини між Центром та периферією ще більше ускладни-
лись: царства-регіони то об’єднувались, то розпадались, воюючи один з одним. 

Не тільки влада Центру, але й підвладна йому територія скорочу-
валася, часом займаючи лише західний кут території сучасної провін-
ції Хенань. Натомість на колишніх державних землях виникали нові дер-
жави-регіони. Всього було близько 100 держав чжухоу-го. Найбільш ві-
домими стали держави-го Чжен, Вей, Лу, Ці, Чу, Цзінь, У, Юе, Хань. 
 Постійні війни й усобиці створили обстановку втрати централізованого управ-
ління в результаті війн були завойовані й припинили існування держави Чжен, 
Вей, Чень, було розколоте Цзінь. Залишилися 7 відносно міцних держав-го - Ці, 
Чу, Цінь, Янь, Чжао, Вей.

Нова політична ситуація в період Чунцю (“Весни й Осені”) призвела до ви-
никнення в межах держав-го нових таксонів – областей цзюнь та повітів – сянь. 

Термін цзюнь спочатку вживався для назви військових формувань, які займа-
ли певний район дислокації. Згодом сам район, незалежно від наявності війська, 
отримував назву цзюнь.

Назва повіт – сянь – спочатку вживалася для територій, які завойовували-
ся в ході міжусобиць. Так, володіння чжухоу Ду та Чжен у результаті війн 
перейшли під владу вана й згодом дістали назву однойменних повітів[Тун 
Шує.Чунцю ши яньцзю 1987, 130]. Держава Чу, захопивши володіння чжухоу 
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Цінь, Шень, Сі, також присвоїла їм назви повітів. Таким самим чином назва 
повіт-сянь застосовувалась в державах Ці та У й згодом вживались постійно.

У період “Весен і Осеней ” почали утворюватися найдрібніші таксони – адмі-
ністративно-територіальні одиниці волость-сян та поселення – лі. 

Не тільки китайські держави, а й володіння чжухоу почали створювати те-
риторіальну структуру, застосовуючи в разі необхідності такі одиниці як цзюнь, 
сянь, сян та лі. Реалізація функцій чжухоу як міні-центру у власному володінні 
почала реалізовуватися не тільки через родинні зв’язки й застосування воєнної 
сили, але й через постійно зростаючу територіальну структуру та дедалі склад-
ніший територіальний устрій. Їх володіння часом нагадували китайську державу 
в мініатюрі.

Однак у 1 тисячолітті до н. е. у зв’язку з похолоданням клімату й потреба-
ми протистояти суворішим кліматичним умовам і зберегти екологічний баланс 
у басейні р. Хуанхе виникла потреба забезпечення максимальної продуктивності 
землеробства, зокрема: цілорічної безперервної обробки ґрунту, штучного зро-
шування, особливо в умовах арідного клімату й небезпеки ерозії ґрунтів у басей-
ні р. Хуанхе; підвищення родючості ґрунтів шляхом внесення органіки; високої 
культури землеробства й захисту від будь-яких порушень його процесу – від воєн 
і повстань до проведення свят, що співпадають з важливими сезонними агротех-
нічними заходами. 

Життєва необхідність забезпечення стабільності й підвищення продуктивнос-
ті землеробства, загрози посухи, а також екологічна криза 602 р. до н. е., коли р. 
Хуанхе вперше вийшла зі свого русла й це явище спонукало китайське суспіль-
ство до розуміння необхідності підвищення ролі централізованого управління.

Захист господарства, будівництво великих іригаційних систем найбільш 
успішно могли вести лише великі царства, у межах яких міжусобна боротьба 
дрібних держав-го ставала дедалі небезпечнішою для існування усієї держави.

Під впливом об’єктивних потреб розпочався процес концентрації влади, поси-
лення ролі Центру, підпорядкування мінідержав-го на чолі чжухоу, дедалі силь-
нішому Центру.

221 р. до н. е. династія Цінь шляхом послідовних військових дій та політич-
ного впливу підкорило шість великих (Хань, Вей, Ці, Чу, Янь та Чжао) держав-го 
та решту дрібних мінідержав-го. Ця перемога означала кінець правління чжухоу 
й утвердження нової централізованої держави. Оскільки царство Цінь ще до за-
войовних походів вже було поділене на 13 цзюнів і більш як десяток повітів, цей 
адміністративно-територіальний устрій довів свою життєздатність і був покладе-
ний в основу устрою централізованої імперії Цінь. 

Залишилися, або змінили свою назву цзюні Шан, Ба, Ханьчжун, Хедун, 
Наньян, Лунсі, Чуань, Тайюань, Дан, повіти Ду, Чжен, Ян тощо.

У період Чунцю в царстві Чу, Цзінь, Юй було також утворено повіти. Частина 
з них була вилучена з підпорядкування царства Чу й перейшла до Цінь.

Таким чином, Цінь-ваном було створено сильну централізовану державу з ха-
рактерним адміністративно-територіальним устроєм.

Сила держави Цінь і його військова перемога над іншими царствами була 
обумовлена економічними чинниками: високою продуктивністю землероб-
ства, що забезпечували великі іригаційні системи, встановленими централь-
ною владою високі податки, що давали змогу утримувати велику армію й чи-
новництво, підтримувати транспортні зв’язки з найвіддаленішими куточками 
централізованої держави.
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Спираючись на економічну й військову міць, Цінь-ван проголосив себе хуанді 
– імператором імператорів. Система державного управління й структура держав-
ної служби уявляла собою піраміду, яка будувалася на засадах централізованого 
підпорядкування зверху донизу. 

В історії Китаю з’явився новий найвищий титул, який означав необмежену 
владу його носія. Після Цінь-вана, який став Цінь Шихуанді, усі наступні китай-
ські імператори носили його. 

Централізована влада Цінь значно удосконалила законодавство, тоді систему 
наказів. Вираз “фалін ю ітун” означав, що регіони позбавлялися права видавати 
свої “нормативні акти”, накази. Існували декрети лише Центру, які носили уні-
версальний характер і які треба було вчасно, не викривлюючи, виконувати. За 
невиконання наказів винні підлягали покаранню.

Ціньский “імператор імператорів” взяв на себе повноваження регулювати не 
тільки політичний лад, але й економічне, релігійне, культурне життя зоргані-
зованої імперії. Судячи з виданих за його життя декретів, крім здійснення по-
літичних і сакральних функцій, справляння податків або трудової повинності, 
формування бюджету, регулювання грошового обігу він відповідав за обробку 
землі, захист лісів, і навіть заготовку кормів для свійських тварин, зерна для 
державних припасів.

До функцій центральної влади відносились проходження служби чиновника-
ми, призначення й відкликання послів, несення військової та прикордонної служ-
ба, судочинства, виконання вироків суду, розробку законодавчих актів.

Для центральної влади Цінь Шихуан впровадив єдину систему звань і рангів, 
єдиний вид грошей, також уніфіковану систему писемності, міри ваги.

При Цінь Шихуані було утворено більш як 40 цзюнів, зокрема: Шанцзюнь, 
Хедун, Хецзянь, Сіньчуань, Наньян, Ханьчжун, Дайцзюнь, Юньчжун, Тайюань, 
Юйян, Цзобейпин, Ляодун, Ляосі, Баду, Лунсі, Бейді, Наньцзюнь, Дунцзюнь, 
Цзіньцзюнь, Цзюцзян, Ханьдань, Сишуй, Ціцзюнь, Чанша , Цзюйлу, Хеншань, 
Гуйлинь, Сяньцзюнь, Міньчжун, Наньхай та ін. [Сін Сянян 1995, 225]

У кожному цзюні делеговані повноваження мав цзюньшоу – адміністратор 
області. Вкупі зі своїми чиновниками він здійснював адміністративні функції 
(цивільні й військові), а також контрольні – у відношенні до підпорядкованих 
повітів – сянь. Повіти сянь ділилися на дві категорії – з числом селянських/реміс-
ницьких дворів: понад 10 тис. (під повітовим управлінням сяньліна) і менш, ніж 
10 тис. (під керуванням начальника повіту сяньчжана).

Найнижчими адміністративно-територіальними одиницями були волості сян, 
та поселення – лі.

Адміністратори областей і повітів призначалися імператором (спочатку Цінь 
Шихуаном, а згодом його заступниками). Фактично було створено модель цен-
тралізованої влади.

Особливостями цієї моделі були: 
- дуже обмежена автономія цзюнів і повітів, або її навіть повна відсутність.
- безмежна влада Центру, коли в суспільному житті практично не було жодної 

сфери, де центральна влада не здійснювала б своїх функцій.
- центральна влада була сконцентрована в руках імператора, тому відносини 

між центром і регіонами уособлювалася відносинами між імператором і міс-
цевими правителями.

- у владній вертикалі відповідальність несли нижчі щаблі влади перед вищими 
й ні в якому разі – не навпаки.
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У подальшому організаційний каркас моделі регіональної структури влади 
не зазнавав істотних змін. Але концентрація влади, централізм управління мали 
свої вади. Будь-яка помилка Центру швидко розповсюджувалась на всю держа-
ву. Недбалість, корупція окремих чиновників навпаки, негативно відбивалася на 
авторитеті імператора. Опір мас свавіллю місцевих володарів у свою чергу хитав 
центральний уряд. Це спричиняло обмеженість строків імператорського правлін-
ня, швидку, часом несподівану, зміну імператорів. 

Тому абсолютної центральної влади в руках імператора практично не було. Навіть 
у питаннях збору податків Центр не мав змоги забезпечити їхнє повне надходження, 
деякий час до державної казни не надходило й 40% розрахункової маси податків.

Місцеві спадкоємні володарі, а також призначені правителі територій, що 
були безпосередньо в державному управлінні, однаково були зацікавлені на-
вмисне зменшувати кількість дворів або душ, з яких вони мали платити подат-
ки, доповідали Центрові необ’єктивні дані про податкову базу для обчислення й 
сплати податків.

Ханська династія започаткувала нові тенденції побудови взаємовідносин 
Центру з периферією. Вперше в регіональній політиці став відчутним фактор се-
лянських повстань і осіб, що очолювали. 

Так, Чень Шен та У Гуан у результаті перемоги очолюваних ними селянських 
повстанців фактично зробили себе ванами земель, які були зайняті керовані ними 
повстанцями. Повстання під їхнім проводом послабило владну вертикаль ди-
настії Цінь і викликало спокусу у інших селянських ватажків, спираючись на 
завойовані права, встановити контроль над окремими регіонами. Таким чином, 
нестабільна обстановка, активність і перемоги повстанців в регіонах призвели 
до часткової втрати адміністративного контролю з боку центральної влади над 
частиною колись підвладних територій.

Слабкість Центру, дедалі активніший селянський рух спричинили падін-
ня найцентралізованішої імперії Цінь, яка розпалася на чжухоу-го Ханьчжун, 
Гуаньчжун, Хебей, Саньчуань, Ханьго, Хеней, Шаньсі, Чжоуго, Аньхуей, Цзянсі, 
Хенань, Хубей, Ляодун, Пінду, Ліньцзі, Тайань та ін. 

Нові утворення також мали озброєні формування, певну автономію, місцевий ад-
міністративний апарат. Окремі чжухоу-го мали у своїх межах цзюні, а області - повіти.

Тому перші ханські правителі не могли не враховувати впливовості чжухоу. 
Засновник династії Хань Лю Бан фактично досяг вершин імператорської влади 
в тому числі й завдяки тому, що не тільки зберіг каркас централізованого прав-
ління зразка імперії Цінь, але й дав політичний та економічний простір місцевим 
володарям – чжухоу.

Упродовж початку династії Хань взаємодія між Центром і периферією була 
двохрівневою: директивне управління цзюнями безпосередньо й автономія чжу-
хоу в межах номінального главенства Центру.

Безпосередньо центральному урядові підпорядковувалися 15 цзюнів: Хедун, 
Хенань, Хеней, Юньчжун, Гуансянь, Наньян, Хантчжун, Ба, Лунсі, Бейді, Шан, 
Шандан, Нейши. Тощо.

Ще 39 областей було вотчинами чжухоу. За розміром площі вони складали 
приблизно 50% всієї території Ханського Китаю. Кілька цзюнів під владою чжу-
хоу досягли майже 80 і поступово збільшувались.

Імператором здійснювалось заходи з метою зміцнення централізованої влади, 
оскільки владна система могла вийти з-під контролю. Так, Лю Бан обстоював ідею 
ранжування чжухоу з одного роду, щоб зробити владу спадкоємною тощо.   
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У Ханський період модель регіонального управління мала такі особливості: 
- політична влада місцевих правителів була обмежена центральним урядом, 

значна кількість земель управлялася безпосередньо з Центру;
- водночас з дозволу Центру існували місцеві влади зі своєю структурою й 

функціями, які нагадували органи центральної влади: так, чжухоу признача-
ли дафу – інспектора, чжунвея – військового керівника, нейши – чиновника 
внутрішніх справ;

- місцеві аристократи інколи мали власні військові формування, які комплек-
тувалися шляхом призову на військову службу військовозобов’язаних, озбро-
ювались й готувались за їхні кошти;

- місцеві правителі в окремі періоди виборювали певну незалежність від Центру, в 
тому числі, шляхом привласнення права оподатковувати населення на території 
володіння за ставками, що діяли на усій території Ханської імперії, в тому числі 
подушний податок, податок на поле, що обробляється, ринковий, колодязний, ре-
місничий, соляний, залізний та інші види податків. Окремі правителів вибороли 
право карбувати власні гроші, що значною мірою підтримувало їх прагнення до 
автономії, в міру розвитку господарства, задоволення військових, інших потреб.

За часів Ханської династії увійшло в практику дарування земельних володінь 
родичам імператора, часом – за заслуги перед ним. З часом дарування землі стало 
системою, “на годування ” відчужувалось все більше й більше землі.

На початку правління наступного імператора – Гао-цзу - було здійснено понад 
140 актів дарування землі або передачі земельних ділянок на “годування”.

В наступному імператори Ханської династії проводили зважену політику, надаючи 
нові володіння, розтинаючи інші, всіляко уникаючи конфронтації із спадковими міс-
цевими правителями - чжухоу. Найбільш радикальні з них (Цін-ді) намагались утиску-
вати найбільш самостійно налаштованих чжухоу аж до експропріації колись наданих 
ним володінь та передачі їх під юрисдикцію центральної влади. Лише у 154 р. до н.е. 
Чжан- ді скасував права на володіння областей Дунхай, Чаншань, шести повітів.

Здійснені імператором заходи загрожували існуванню самого інституту чжу-
хоу. У 154 р. до н.е. чжухоу областей Цзяосі, Цзяодун, Цзічуань, Цзінань, Чу, 
Чжао та У розпочали акції непокори, почали збирати військо. В області У було 
мобілізовано чоловіків віком від 14 до 62 років чисельністю понад 200 тис. чол. 

З під влади центрального уряду Західної Хань погрожували вийти цзюнів і повіти ці-
лого поясу, що включав територію нинішніх провінцій Цзянсу, Аньхой, Хебей, Шаньдун.

У подальшому, після серії війн та каральних експедицій, було відновлено пря-
ме правління центрального уряду над більшістю володінь чжухоу.

Стан постійної боротьби Центру з місцевими володарями в Ханський період, 
який завершує давню історію Китаю, дозволяв лише тимчасово забезпечувати 
його політичну стабільність та економічний розвиток, проте сама модель регі-
онального управління довела свою стійкість, справляючи вплив на регіональну 
структуру держави впродовж наступної історії Китаю. 
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Культурний релятивізм Натана Сівіна: традиційна 
китайська наука і медицина

В. Кіктенко 

Американський синолог Натан Сівін, один з найталановитіших учнів і наступ-
ник Дж. Нідема, що, перш за все, стосується його фундаментального вкладу в 
дослідження китайської науки. Спочатку як учасник проекту “Наука і цивіліза-
ція в Китаї” Сівін перебував під сильним впливом свого вчителя, але згодом він 
запропонував свій оригінальний підхід, який суттєво відрізнявся від концепції 
Нідема в оцінках соціальних, філософських та релігійних факторів. Не в останню 
чергу це було пов’язано з тим, що Нідем співпрацював з китайськими вченими 
(Ван Лін, Лу Гуйчжень), а Сівін в основному працює з японськими фахівцями 
(К. Ябууті, С. Накаяма), чиї методологічні підходи різні. Крім того, працюючи 
в Массачусетському технологічному інституті в 1960–1970-і роки, Сівін в до-
комп’ютерну епоху мав можливість використовувати комп’ютерні обчислення 
для реконструкції стародавніх і середньовічних китайських технологій. Сівін 
відзначає, що дослідження інтелектуальної історії до-модерного Китаю, засно-
вані виключно на філософських, релігійних та літературних пам’ятках є недо-
статніми, і для розуміння повної картини необхідне включення в аналіз вивчення 
науки і медицини [Sivin 1988, 42].

Головну увагу Н. Сівін звертає на дослідження форм мислення, які ніколи 
не розвивалися в західній традиції, бо незважаючи на трьохсотлітній досвід по-
рівняльних досліджень дане питання залишається малозрозумілим. У своєму 
підході Сівін прагне уникнути двох крайніх позицій: 1) історія ідей поза соці-
альним та історичним контекстом, 2) дослідження соціального контексту без 
урахування того про що вчені думали і що робили (соціологічний підхід), і про-
понує розуміти науку як єдиний феномен інтелектуальних і соціальних процесів. 
Загальний підхід Сівіна до дослідження науки багато в чому збігається з пози-
цією Т. Куна: 1) перехід від історії науки до філософії науки (чого явно не ви-
стачало Дж. Нідему), 2) заперечення кумулятивного характеру розвитку науки, 
3) наука різко відрізняється від ненаукової інтелектуальної діяльності, 4) наука 
не може бути зрозуміла поза культурним та історичним контекстом. Сівін так 
само як і Кун не використовує поняття істина і неправда в дослідженні науко-
вих поглядів, а лише обмежується описом, аналізом і оцінкою, що насторожено 
сприймається передусім філософами науки. Замість визначення хибності тієї чи 
іншої древньої наукової концепції пропонується розглянути її рівень і визначи-
ти наскільки вона сприяє нашому розумінню [Needham 2000, 16; Sivin 1995, 1]. 
Сівін наполягає на тому, що різні культури занадто складні і тому жорсткі ствер-
дження неможливі, а порівняння культур має бути дуже обережним [Sivin 1995, 
viii]. Дотримуючись релятивістської точки зору, він вважає, що китайська наука 
являє собою локальний варіант світової науки. Тому, на відміну від Нідема, Сівін 
не вважає за можливе проведення безпосереднього порівняння китайської і су-
часної науки. Сівін протиставляє антропологічне визначення науки позитивіст-
ському в ранніх творах Нідема. Також він відмовляється від нідемовського ви-
значення китайської науки як протонаукі і доводить її рівноправність з сучасною 
наукою. Сівін вказує на недостатнє розуміння Нідемом конкретно-історичної си-
туації при розподілі китайських наукових дисциплін на ортодоксальні і неорто-
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доксальні, скептично ставиться до нідемовского уявлення про вплив китайської 
алхімії на західну алхімію, хімію і медицину. Сівін серйозним чином критикує 
всю нідемовську систему гальмуючих і прискорюючих чинників, які повинні по-
яснити, чому традиційна китайська наука так і не досягла рівня сучасної науки. 
Методологічно Сівін виступає проти універсалістського підходу Нідема в розу-
мінні науки як світового феномену з позицій культурного релятивізму (визнання 
існування світової науки з локальними, культурними варіантами).

Н. Сівін визначає китайську науку як традиційну, що передбачає два смис-
лових аспекти – це позначення фактичної лінії передачі і синонім до-модерного 
[Sivin 1988, 41]. У науковій традиції до-модерного Китаю, як і в інших формах 
навчання, не було шкіл, подібних давньогрецьким філософським школам, а була 
лінія передачі знань (家, jiā). Інша важлива відмінність стосується поважання 
– ставлення до текстів як об’єкта поклоніння і вимога від учнів синівської шано-
бливості (孝悌, xiàotì), що виключало критику вчителів [Sivin 1995, 43]. В осно-
ві кожної дисципліни знаходиться древній мудрець, що пізніше фіксується в 
сакральному тексті: для медицини це “Канон Жовтого Імператора про внутріш-
нє” (“黃帝內經”, “Huángdì nèi jīng”), для математики це “Математика в дев’яти 
книгах” (“九章算術”, “Jiǔ zhāng suànshù”), для фармацевтики це “Травник Шень 
Нуна” (“神農本草經”, “Shénnóng běncǎo jīng”) і т. д. Сівін відмовляється від по-
зитивістського підходу Нідема при класифікації традиційної китайської науки 
за існуючим розподілом сучасної науки і вводить поділ на два типи, що вра-
ховує культурологічну специфіку: якісні науки (медицина (醫學, yīxué), алхімія 
( 外 丹, wàidān тощо), астрологія (天文, tiānwén), геомантія (風水, fēngshuǐ та 
ін.), фізика (物理, wùlǐ та ін.)) і кількісні науки (математика (算, suàn і пізніше 
數	學, shùxué), математична гармоніка (律, lǜ), математична астрономія (曆, lì 
або 曆法, lìfǎ). При цьому Сівін стверджує, що теоретичне пояснення явищ при-
роди проявилося тільки в роботах китайських астрономів і медиків [Sivin 1982]. 
Не пізніше 200 р. китайські мислителі розробили два основних способи розріз-
нення фаз процесу в часі або в просторовій конфігурації. Час в природі, як пра-
вило, вважався циклічним, а конфігурація визначалася кінцевої. Поняття двох 
космічних сил (陰陽, yīnyáng) використовувалося для опису всіх процесів при 
позначенні протилежностей. В додаток до цього поділу будь-якого цілого на yīn 
(陰) і yáng (陽) аспекти використовувалася система п’яти фаз (五行, wǔxíng), яку, 
на думку Сівіна, помилково перекладають як “п’ять елементів”, що дає невірну 
аналогію з давньогрецькими чотирма елементами. Далі він зазначає, що yīnyáng 
(阴阳) і wǔxíng (五行) подібно до європейських базових понять причина і наслі-
док також були основними в поясненні змін і будови чого б то не було. Але при 
цьому yīnyáng (陰陽) і wǔxíng (五行) більш спеціалізовано трактувалися кожною 
з якісних наук, що було пов’язано з необхідністю вироблення більш точної мови 
описування та отримання конкретного результату в рамках предмету свого до-
слідження [Sivin 1990, 178-179].

Традиційна китайська медицина (醫學, yīxué) включає в себе теоретичні до-
слідження здоров’я і розладів, терапію, теорію і практику, сексуальну гігієну, 
фармакогнозію1 і ветеринарію. Але при цьому yīxué (醫學) – це не абстрактна 
наука, не набір прийомів, а мистецтво, яке стосується наукових знань і методів, 
але це не пов’язано з філософією або епістемологією, а визначено соціальним 
призначенням (лікарі були включені в бюрократію). Медицину часто називають 

1 Фармакогнозія (від φαρμακον – ліки і γνωσις – знання) – розділ фармації, що вивчає 
лікарську сировину рослинного і тваринного походження.



90

способом доброзичливості, що тільки підкреслює не когнітивні, а моральні якос-
ті її базових принципів. Таке визначення має не медичне походження, а було 
запозичене з політичної думки (філософ Мен-цзи (孟子, 372–289) використову-
вав його для опису занепокоєння правителя життям тварин), а крім того лікаря 
порівнювали з міністром і проводили аналогію з спокутною милістю бодхісатви. 
Клінічна практика розумілася як альтруїстичне покликання, яке не може бути 
засобом для існування [Sivin 1995а, 198-199]. Сівін вважає, що вживання по-
няття теорія тільки ускладнює розуміння того як працювали китайські лікарі 
в до-модерний період, тому що навіть в епоху наукової революції в Європі тео-
рія не була пов’язана з практикою і це стосується будь-якої древньої цивілізації 
[Sivin 1995а, 195]. На відміну від сучасної біомедицини yīxué (醫學) не спиралося 
на що-небудь порівнянне з сучасною біологією, хімією чи фізикою, і тому дане 
традиційне китайське мистецтво більш схоже на відповідні європейські медичні 
концепції чотирьохсотлітні давності. Yīxué (醫學) нічого не знає про мікроорга-
нізми і погано розуміє анатомію людини, будову органів і тканин, але, на думку 
Сівіна, сила класичного китайського медичного дискурсу полягає в іншому – в 
складному аналізі того як функції були пов’язані на багатьох рівнях, від життє-
вих процесів в організмі й до емоцій, з урахуванням природного і соціального 
оточення пацієнта [Sivin 1990, 181-186].

Китайська математика не була квінтесенцією чистої науки, а виконувала об-
слуговуючу функцію по відношенню до інших наук. Акцент на практичних за-
вданнях привів до того, що не були сформульовані чіткі логічні і аксіоматичні 
докази для забезпечення уніфікації стандартів у кількісних науках [Sivin 1990, 
171]. Однак, на думку Сівіна, ця переважно практична спрямованість китайської 
математики не означає перевагу західної традиції, бо відсутність геометричних 
абстракцій була збалансована алгебраїчним підходом, що сформувався в Європі 
набагато пізніше (з інтервалом в 500–600 років) в ході складного тривалого 
процесу конвергентних відкриттів і взаємодій з Китаєм, Індією та Ісламським 
світом. Проте існувала і теоретична сторона китайської математики – це нуме-
рологія та ворожіння за допомогою яких визначали закономірності (не тільки 
кількісні) природних явищ [Sivin 1990, 173]. Найбільш важливі досягнення ки-
тайської математики в значній мірі зосереджені в астрономічних і хронологіч-
них розрахунках. Згідно з китайською теорією монархії правління династії за-
лежало від відповідності дій імператора космічному порядку, що в свою чергу 
було обумовлено його особистими чеснотами і правильним виконанням пев-
них ритуалів (禮, lǐ). Якщо цей порядок порушувався, то на небі і в природі 
з’являлися попередження про потенційні лиха в політичній сфері. Згідно цієї 
теорії небесні явища поділялися на регулярні (ті, які можна розрахувати) і не-
регулярні (передвістя). Тому в сферу математичної астрономії (曆, lì) входили 
розробка календаря (дні і місяці) і прогноз планетарних явищ і затемнень, а в 
сферу астрології (天文, tiānwén) спостереження непередбачуваних явищ та ін-
терпретація їх політичного значення [Sivin 1990, 173-177]. Китайська матема-
тична гармоніка (律, lǜ), поєднання математики і нумерології, була спрямована 
на обчислення розмірів резонансних труб, що використовувалися в ритуальних 
дзвонах і кам’яних курантах, а музика, як і астрономія, культивувала харизму 
правителя [Sivin 1990, 177-178]. Сівін стверджує, що астрологічні інтерпретації 
(天文, tiānwén) не є ані безглуздям, ані прикладом невдалої науки, а, навпаки, ці 
спроби побачити й інтерпретувати непередбачувані явища певним чином впли-
нули на формування теоретичного аналізу. Невіддільність астрології від політи-
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ки не означає, що вона була менш чистою наукою, ніж математична астрономія. 
Різниця між астрономією і астрологією була в акценті на кількісному аспекті, а 
не на якісному, і на описі об’єктивних рухів, а не на кореляції між небесними і 
політичними подіями [Sivin 1990, 180-181].

Китайська алхімія підрозділяється на зовнішню (外 丹, wàidān), що викорис-
товувала хімічні методи у підготовці еліксирів досягнення особистої трансцен-
дентності і вічного життя, а також застосовувалася в медичних цілях і для пере-
творення звичайних металів у золото, і внутрішню (内丹, nèidān), яка застосову-
вала термінологію зовнішньої алхімії для медитативних (а іноді і сексуальних) 
дисциплін, в яких тіло адепта уявлялося реакційною посудиною і піччю. Сівін 
зазначає, що знання хімічних перетворень було засобом і побічним продуктом, 
а не метою зовнішньої алхімії. Найчастіше для практикуючих мета алхімії ледь 
відрізнялася від медицини, а сам по собі алхімічний процес (модель великих ци-
клів природи і ритмів dào (道)) був малоцікавим, бо головним було досягнення 
здоров’я і безсмертя. Використовуючи теорії, засновані на поняттях двох косміч-
них сил (陰陽, yīnyáng), п’яти фаз (五行, wǔxíng) і нумерології, алхіміки прагну-
ли створити лабораторну процедуру, яка б “стискала” час: містичне споглядання 
тисячолітніх космічних циклів протягом короткого проміжку часу (від кількох 
тижнів до року). Так само як і піфагорійці, китайські алхіміки вважали, що для 
звільнення від уз смерті необхідне пізнання вічних зразків, що лежать в основі 
хаотичного феноменального світу. Подібно іншим китайським наукам відкрит-
тя в галузі хімії були обумовлені пошуками фундаментальних цінностей [Sivin 
1990, 186-188]. Майстри геомантії (風水, fēngshuǐ) аналізувала топографічні осо-
бливості для знаходження збалансованої конфігурації території, на якій будува-
лися будинки і гробниці. Геомантія використовувала концепції двох космічних 
сил (陰陽, yīnyáng) і п’яти фаз (五行, wǔxíng) до вивчення простору і форм ланд-
шафту, а в практиці використовувався як власний досвід, так і показання гео-
мантічного компасу, який, ймовірно, є попередником морського навігаційного 
інструменту [Sivin 1990, 188-190]. “Фізичні дослідження” (物理, wùlǐ) – багата 
традиція вивчення  природних явищ заснована на фундаментальних поняттях, як 
і раніше є маловивченою і, на думку Сівіна, реконструкція цих ідей має призвес-
ти до більш повного розуміння розвитку природознавства в до-модерному Китаї 
[Sivin 1990, 190-191].

В цілому Н. Сівін показав, що якісні і кількісні наукові досягнення до-модерного 
Китаю мають свою красу, ефективність і цілісний погляд на світ, а тому не пови-
нні розглядатися як менш важливі, ніж західна наука [Sivin 1990, 169].

Ключовим моментом в концепції Н. Сівіна є аналіз впливу філософії на фор-
мування науки. Перш за все, Сівін заперечує думку Нідема про прогресивність 
даосизму і гальмуючу роль конфуціанства і в своїх дослідженнях показує, що 
для китайської наукової традиції характерна незалежність від філософських 
та ідеологічних напрямків. Учений спростовує твердження Нідема про те, що 
даосизм мав позитивний вплив на розвиток наукових знань, бо даосизм – це в 
кращому випадку невизначений термін, а поняття даоська школа (道家, dàojiā) 
і даоська релігія чи даоське вчення (道教, dàojiào) були введені в науковий обіг 
сучасними істориками та їх використання тільки ускладнює аналіз конкретних 
явищ, тому даному поняттю ще належить дати чітке визначення в конкретних 
історико-культурних контекстах. За версією Сівіна, даосизм – це не вчення ле-
гендарних давньокитайських мислителів Лао-цзи (老子, Lǎo Zǐ, VI ст. до н. е.) 
і Чжуан-цзи ( 庄	子, Zhuāngzǐ, IV ст. до н. е.), а ідеї цілого ряду філософів, що 
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працювали в р ізний час і в різних місцях китайської імперії, але їхня ідеологічна 
одноманітність не визначалася тільки текстовим каноном. При цьому Сівін зізна-
ється, що не може знайти будь-яку соціальну групу, яку можна назвати даоської 
і відповідно визначити її внесок у розвиток науки і техніки в Китаї. Як даосів 
він ідентифікує тільки тих філософів, які з початку династії Хань (漢朝; 206 р. 
до н. е. – 220 р.) формували певний комплекс ідей з використанням концепцій 
Лао-цзи і Чжуан-цзи [Sivin 1995, 316-318]. Крім того, Сівін доводить, що ме-
тою даоської релігійної традиції було безсмертя (індивідуальне спасіння), а не 
погоня за науковими знаннями. Тому, наприклад, помилковим є використання 
історії китайської алхімії для вивчення історії хімії в Китаї. Що стосується кон-
фуціанства, то, незважаючи на своє прагнення до єдиної ортодоксії, наприклад, 
нове конфуціанство Західної Хань таким не було і відповідно не мало узгодженої 
доктрини, тому, на думку Сівіна, слід уважно ставиться до віднесення того чи 
іншого мислителя до конфуціанства [Sivin 1995, 303-328].

Н. Сівін так само як і Дж. Ллойд вважає, що для давньокитайської філософії 
було характерне розуміння світу як потоку (процеси і зміни, тобто процесу-
альна космологія на відміну від давньогрецької онтології матерії), що зумовило 
відсутність розподілу на феномен і реальність. Крім того, цією особливістю він 
пояснює домінування семантики в описі світу-потоку і відносну відсутність 
логіки в Китаї. А всюдисуща в китайській традиції гносеологічна-аксіологіч-
на концепція виправлення імен (正名, zhèngmíng) визначила таке відображення 
світу-потоку при якому сформувався умовний характер мови без звернення до 
буквальним підстав [Sivin 1995, 3]. Китайські вчені у своїх дослідженнях приро-
ди шукали балансу між поняттям і явищем, але їх підхід не був ірраціональним, 
хоча Сівіну важко визначити його суворо раціональним навіть при тому, що він 
переконливо показав наявність теоретичного упорядкування явищ і прогнозу-
вання в до-модерній китайській астрономії та медицині [Sivin 1995, 185-186].

Загалом зазначимо, що в своїх оцінках відносин філософії і науки Н. Сівін 
недостатньо повно враховує складний процес взаємодії різних комплексів знань 
при виробленні наукового світогляду, бо зводить проблему до простого питання 
про вплив або не вплив філософії, релігії чи ідеології на розвиток наукових знань.

Ще одним важливим аспектом концепції Н. Сівіна є порівняльний аналіз в ре-
зультаті якого він виділяє головні відмінності китайської науки від західної: 1) не 
було єдиної структури раціонального знання, яка об’єднувала б усі науки, 2) зна-
ння передбачало таку діяльність, у якій раціональні операції розуму не були чіт-
ко відокремлені від інтуїції, уявлення, осяяння, екстазу, естетичного сприйняття, 
етичних зобов’язань або чуттєвого досвіду, 3) наука не була обмежена філосо-
фією (наприклад, астрономи ігнорували судження про небо найавторитетнішого 
філософа Чжу Сі (朱熹, 1130-1200)) і не була підпорядкована богослов’ю, бо воно 
взагалі не існувало у Східній Азії, 4) науки розвивалися більш незалежно одна 
від іншої, 5) розширювалися і доповнювалися уявлення про фізичну реальність, 
сформульовані на зорі виникнення китайської науки між II ст. до н. е. і I ст. [Sivin 
1990, 169]. Крім того, Сівін окремо відзначає важливу роль крос-культурних кон-
тактів у розвитку науки і каже, що наука з давніх часів була важливим елементом 
у відносинах Сходу і Заходу [Sivin 1990, 191].

Результатом досліджень Н. Сівіна науки до-модерного Китаю стала його від-
мова від питання Нідема і формулювання власної концепції, згідно з якою в 
Китаї в XVII столітті відбулася своя наукова революція (!). Сівін вважає, що на 
початку вивчення наукової думки до-модерного Китаю, питання Нідема мало 
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важливе евристичне значення для залучення уваги дослідників до невідомого ас-
пекту історії світової науки, але з часом стало зрозуміло, що подібне формулю-
вання не має сенсу [Sivin 1982]. Для Сівіна правильним є формулювання питання 
про загальні закономірності виникнення та можливостей наукової революції, а 
причини її виникнення в Європі малозрозумілі, бо європейський рівень розви-
тку інтелектуального життя мало відрізнявся від інших розвинених цивілізацій 
[Sivin 1982]. Також він вважає, що універсальність сучасної науки більшою мі-
рою пов’язана з поширенням у XIX столітті імперіалізму, а не з сутністю науки, а 
тому більш доречно говорити про науки, ніж про науку. Сівін висловлює сумніви 
щодо доповнення до основного питання Нідема та стверджує, що знання про 
природу, застосовуваних до людських потреб, не було тим, що зазвичай розумі-
ють під китайської наукою [Sivin 1982]. Сівін засновує дане твердження на тому, 
що наука і техніка знайшли тісний взаємозв’язок тільки в сучасний період, а до 
цього інтелектуальні та практичні знання були розділені. Крім того Сівін вважає, 
що швидке становлення сучасної науки як світової науки перевищує європей-
ські історичні та філософські тенденції, і настільки ж універсальне, об’єктивне 
і безцінне, як сама природа, яку наука прагне зрозуміти і якою прагне керувати 
[Sivin 1982]. Процес виникнення і поширення сучасної науки Сівін розуміє як 
зіткнення в різних суспільствах старих і нових ідей, у результаті чого політично 
і законодавчо традиційні уявлення виключалися з освітніх систем на тій підста-
ві, що вони примітивні, забобонні, регресивні і відповідають нижчим класам, а 
новою метою ставало створення науково-технічної еліти, яка володіє відповід-
ною теорією і практикою [Sivin 1982]. У цьому Сівін вбачає негативний аспект 
розвитку сучасних наукових знань, бо справжня універсальність науки повинна 
була привести до того, що сучасна технологія співіснувала б з іншими її видами 
і слугувала б культурному розмаїттю замість стандартизації [Sivin 1982]. Учений 
так висловлює свою незгоду з домінуючим принципом універсальності в розу-
мінні феномену сучасної науки: “Я стверджую, що поняття про сучасну науку 
як про вільну від оціночних суджень, немаркованої її соціальним і історичним 
походженням – це прийняття бажаного за дійсне” [Sivin 1982].

Дослідження історії розвитку наукових знань у Китаї і питання Нідема, на 
думку Сівіна, не тільки показали високий рівень розвитку науки і техніки в до-
модерному Китаї, але й призвели до появи великої кількості європоцентрист-
ських гіпотез про фактори, які перешкоджали розвитку сучасної науки в Китаї, 
або стверджували наявність унікальних для Заходу характеристик, що зробили 
можливими або сприяли появі головної наукової революції [Sivin 1982]. Це клю-
човий момент в роздумах Сівіна, який виступає проти відродження європоцен-
тристського підходу і на принципах крос-культурного аналізу відтворює ніде-
мовське розуміння історії розвитку науки: “Але сучасна наука не була просто 
результатом послідовного розвитку однієї важливої   ідеї в європейських умовах. 
Це був продукт обміну ідей та винаходів між цивілізаціями, який був фактично 
безперервний, починаючи з періоду неоліту”[Sivin 1982].

Для Сівіна європейська наукова революція – це більше, ніж стрибок до но-
вої форми знання, це вимога знання, заснованого на загальнодоступних фак-
тах, що піддаються перевірці, морально нейтральних та не змінюються разом із 
соціальними обставинами спостерігача, вільних від магічного, божественного 
чи людського втручання. Сівін справедливо вказує на те, що це незвичайне і 
оригінальне явище, яке мало місце в Європі в період між часом Коперника і 
Лапласа і поширилося з тих пір по всьому світу. Подібна наукова революція 
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не відбулася в XVII столітті в Китаї, бо для місцевої інтелектуальної традиції 
ідея об’єктивного знання без мудрості, без морального або естетичного значен-
ня була абсурдною [Sivin 1982]. Але далі Сівін робить перерозподіл наукових 
революцій і стверджує, що в Китаї була власна наукова революція в тому ж 
XVII столітті. Для того, щоб пояснити цю позицію, Сівін вказує на колосаль-
ну складність визначення феномену науки в Китаї, бо це пов’язано з розумін-
ням багатьох рівнів людської діяльності за значний період часу, і охопленням 
людського досвіду, що вимагає більш широкого і глибокого розуміння самого 
характеру науки. Іншими словами, мова йде про необхідність багатовимірного 
підходу до визначення науки в різних локальних культурах. Сівін закликає у 
цьому складному процесі розуміння історичного розвитку не ґрунтуватися на 
концепціях долі, детермінізму, телеології, культурної вищості, внутрішній логі-
ці, що неухильно розгортається, чи прихованої дії якогось світового духу [Sivin 
1982]. Відзначимо, що в принципі припущення про наявність наукової револю-
ції в Китаї сприймається вкрай критично як у формулюванні Дж. Нідема, так і в 
формулюванні Н. Сівіна. Наприклад, Флоріс Коен стверджує, що, незважаючи 
на проведені Нідемом і його співробітниками дослідження наукової думки до-
модерного Китаю, все ж немає ніяких підстав говорити про наявність чи відсут-
ність наукової революції в Китаї [Cohen 1994, 378–382].

Н. Сівін визначає дослідницькі перспективи і стверджує, що подальший роз-
виток історії наукової думки в Китаї буде пов’язаний з детальним розумінням об-
ставин розвитку науки і техніки: як технічні ідеї були пов’язані із загальними на-
уковими тенденціями; чим були наукові співтовариства і як вони були пов’язані 
з іншою частиною суспільства; як наукові співтовариства підтримувалися; яка 
була відповідальність вченого перед суспільством; які були головні цілі науки. 
Сівін вважає, що надалі буде потрібно значне поглиблення досліджень історії 
науки в Європі і в Китаї, і тільки потім буде можлива порівняльна історія і філо-
софія науки. На думку Натана Сівіна, на сьогодні питання Нідема втратило свою 
актуальність [Sivin 1982].

Насамкінець відзначимо, що вплив концепції китайської науки Н. Сівіна був 
настільки великим, що у своїх останніх роботах Дж. Нідем все більше схиляв-
ся до необхідності використання китайської традиційної термінології для опису 
китайської ж науки, тим самим відмовившись від своїх ранніх спроб опису мо-
вою європейської науки, що окрім іншого, означає визнання існування властивих 
тільки китайській культурі наукових структур. Теоретичні розробки Сівіна мали 
значний вплив на розвиток концепції китайської науки й цивілізації Дж. Нідема. 
Крім цього, Нідем під впливом ідей Сівіна остаточно відмовився від позитивіст-
ського розуміння науки як абсолютної величини і виділив у ній три стадії розви-
тку, остання з яких – це наука майбутнього, цілком організмічна та яка сприйня-
ла б у якості методології китайську (або близьку до неї) модель.
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ПИТАННЯ КИТАЙСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА

Системи анотування просодії китайської мови 

Гобова Є. 

Із пожвавленням розвитку цифрових технологій акустичні дослідження просодії 
вийшли на новий рівень. Завдяки новітнім досягненням у цій сфері для широкого 
загалу стали доступні різноманітні засоби, що дають змогу проводити аналіз про-
содичного матеріалу усного мовлення з доволі високою точністю. Проте, окрім 
питань пов’язаних з суто технологічною стороною цього процесу, актуальною 
стала проблема уніфікованого підходу до анотування мов із різними просодич-
ними атрибутами. Так навіть близькоспоріднені мови вимагають кардинально 
відмінних підходів до опису та транскрибування. 

Першим етапом розвитку та впровадження системи анотації та транскрибу-
вання стало створення баз даних призначених для неавтоматизованої обробки 
спеціалістами переважно лінгвістичної галузі. Саме на цьому етапі були закла-
дені основні риси системи ТоВІ – чотири мінімальні рівні анотування, основні 
графічні символи-позначки. Окрім слів, усне мовлення оперує такими інформа-
тивними надсегментними елементами як тривалість, інтонація, наголошеність, 
поділ на мовні одиниці, якість звуку, ритм тощо. У сукупності вони складають 
просодію мовлення. 

Поміж інших спроб адаптації системи просодичної анотації ТоВІ до окремих 
мов світу, створено кілька системи для китайської мови. Зокрема першою систе-
мою стала С-ТоВІ,  вперше випущена 1996 року [Beckman 1997, 10]. Через фак-
тичну відсутність робочої інтонаційної теорії мовлення китайської мови, розроб-
ники системи були змушені використовувати результати різних просодичних до-
сліджень. Створення цієї системи засновувалося на таких принципах: по-перше, 
головним призначенням цієї системи є розмітка тональних варіацій, інтонації, на-
голосу та просодичних структур, що мають лінгвістичні функції. Так, наприклад, 
тональна коартикуляція між складами не анотується, натомість анотуєтсья то-
нальна коартикуляція, що виникла під дією наголосу. По-друге, анотуються якісні 
риси просодії, на відміну від кількісних, таких як тривалість та інтенсивність. Крім 
того, “непевні” місця анотації відмічаються задля уникнення неправильного розу-
міння іншими користувачами системи. Оскільки транскрибування проводиться не 
одним користувачем, між ними має існувати узгодженість та послідовність дій. 

Найбільш очевидною відмінністю С-ТоВІ від оригінальної системи анотації, 
створеної на основі специфіки англійської мови, можна назвати відносну “багатоша-
ровість” її структури. В той час як для Е-ТоВІ базова кількість рівнів анотації стано-
вить чотири, включаючи “тони”, “паузи”, “слова” та категорію “різне” для особли-
вих явищ, часто екстралінгвістичного характеру [Beckman 1997, 38], то для С-ТоВІ 
її автори пропонують аж вісім рівнів. Серед них: “ієрогліфи”, “піньінь”, фонетична 
сегментація “ініціалі-фіналі”, категорія “різне”, “тип речення”, “паузи”, “наголоси” 
та “експресивність”. Звичайно ж не завжди є потреба у використанні всіх цих рівнів, 
тому найчастіше у вжитку цієї системи найчастіше використовуються практично ті 
самі ж рівні, що і в оригінальній системі ТоВІ, виключення становлять ті рівні, що 
безпосередньо пов’язані з графічною специфікою китайської мови.
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Також існує система анотації під назвою М-ТоВІ, що ще іноді називається 
“всекитайською” (Pan-Mandarin) через намір її авторів створити систему ано-
тування просодичної інформації не тільки у стандартизованій китайській мові 
путунхуа але й у її місцевих різновидах та, в перспективі, для всіх діалектів ки-
тайської мови. Щоправда, думки самих розробників розбігаються щодо можли-
вості та доцільності її застосування для таких значних діалектних груп як У, Юе 
та Мінь [Lee 2007, 12]. Варто відмітити, що для основних груп діалектів також 
створюються та вже створені відповідні системи [Chen 2000, 58].

Рівень “піньінь” містить у собі фонетичні позначення за допомогою стандартного 
китайського алфавіту піньінь, в яких тони позначаються не діакритичними знаками, а 
цифрами від 0 до 4, де 0 – нейтральний тон, а 1-4 відповідно тони від першого до чет-
вертого. Таке маркування тонів обумовлене технічною специфікою – програми, що 
використовуються для анотування найчастіше не підтримують діакритичні позначки. 

Рівень “ієрогліфи” містить у собі запис висловлювання оригінальною ієроглі-
фікою. Проте, на відміну від інших рівнів, в цьому символи використовуються 
не як теги, чи позначки, а як додаткова інформація, що супроводжує процес ано-
тування та аналізу. Тобто ієрогліфічний запис слугує семантичною приміткою 
не прив’язаною напряму до інших рівнів, чи візуального вираження анотованого 
уривку мовлення. Рівень “ініціалі-фіналі” за допомогою символів МФА чи піньі-
ну репрезентує компоненти складів. 

На рівні “тонів та інтонації” за допомогою системи позначок маркуються змі-
ни регістру. Через неусталеність інтонаційної граматики китайської мови інтона-
ційна транскрипція застосування деяких позначок може бути неоднозначним на 
різних етапах обробки та аналізу мовленнєвої інформації. Саме на цьому рівні 
реалізується одне з основних призначень системи анотування. Через це між різ-
ними мовно-спеціалізованими системами ТоВІ головні відмінності у анотацій-
них засобах відносяться до рівня тонів та інотнації. Наприклад, у системі С-ТоВІ 
впроваджено наступні символи:

H-L, L-H, H-H, L-L: тональні властивості чотирьох тонів стандартної китай-
ської мови;

H, L: тональні властивості нейтрального тону стандартної китайської мови;
L%, H%, %L, %H: кінцевий граничний тон, початковий граничний тон;
&: перехідний тон;
^, !, ^^, !! : підйом, широкий підйом, опущення, широке опущення;
Re^(), Re^^(), Re!(), Re!!(): зміна висоти регістру, де дужками позначаються 

межі зміни;
Ra^(), Ra^^(), Ra!(), Ra!!(): глобальна варіація висоти регістру, де дужками по-

значаються межі варіації;
H^^, H^, L! : локальна варіація висоти регістру. 
Іншим специфічним рівнем анотування є рівень «паузи». Залежно від загаль-

ного типового темпу мовлення, притаманного кожній конкретній мові, ієрархія 
позначень може суттєво відрізнятися. Паузи позначаються між двома складами 
тоді, коли транскрибувальник здатний їх сприйняти на слух. Місце та тривалість 
пауз може змінюватися у різних мовців, що начитують один і той самий текст, 
та навіть у одного мовця, що читає той самий текст через невеликі періоди часу. 
Автори системи С-ТоВІ пропонують використовувати для анотації китайської 
мовлення паузи п’яти категорій відповідно до їх фактичної тривалості:

- Індекс паузи = 0: мінімальна пауза між складами, найчастіше це пауза у про-
содичному слові;
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- Індекс паузи = 1: просодичні межі слова;
- Індекс паузи = 2: межі малої просодичної фрази;
- Індекс паузи = 3: межі великої просодичної фрази (інтонаційної фрази);
- Індекс паузи = 4: межі просодичної групи;
- 1р, 2р та 3р позначають аномальні паузи, наприклад спричинені ваганням, 

кашлем тощо;
- “?”: невизначеність паузи. 
Між іншим, у системі М-ТоВІ наряду з індексацією пауз обумовлені типові

значення індексів рівнів “наголос” та “тон”, що є закономірними для них:
- Елемент з індексом паузи (далі – ВІ від Break Index) = 0 зліва або зправа ви-

магає наголосу зі значенням 0 або 1;
- Після елементу з ВІ=2 має бути наголос зі значенням щонайменше 2;
- Межі просодичної групи, з ВІ=4 мають позначатися відповідними символа-

ми для граничних тонів.
Разом з тим, у цих двох системах дещо відрізняються класифікації пауз. 

Наприклад, у М-ТоВІ вона нараховує на одну ступінь більше – тут ще надається 
окрема позначка паузи для “переведення дихання” ВІ=5 (breath group). Проте 
така деталізованість виявилася надмірною вже на перших етапах практичного 
випробовування системи – як з’ясувалося, для транскрибувальників було про-
блематичним розрізнення ВІ=4 та ВІ=5 [Lee 2007, 261]. До того ж, така доклад-
ність абсолютно не принципова у більшості випадків користування системою. 

Специфічним рівнем, характерним саме для китайської мови, можна назвати 
рівень “сандхі”, запропонований до використання розробниками Pan-Mandarin-
ToBI [Lee 2007, 246]. За прикладами з діалектних варіантів китайської мови були 
відстежені відмінності у функціонуванні змішання лексичних тонів. Таким чи-
ном, доцільним виявилося також введення окремого рівня для нього. Для запису 
значення рівня “сандхі” прийнято використовувати так звану “цифрову систему 
Чао”, тобто послідовність двох чи більше цифр ряду від 1 до 5, що схематично 
позначає загальний вигляд реалізованого лексичного тону. 

Крім того, введені додаткові суто функціональні позначки. Всі акустичні події, 
що не належать до лінгвістичних явищ та істотно не впливають на процес опра-
цювання матеріалу, прийнято фіксувати на рівні під назвою “різне” за допомогою 
відповідних умовних слів-позначок, наприклад: “кашель”, “сміх”, “шум” тощо.

При графічному позначенні в одній зі спеціально створених програм (Praat, waves 
тощо) можна створювати рівні кількох типів: такі, що вказують на значення кон-
кретної обраної точки за певними параметрами та такі, що позначають межі одиниці 
категорії, обраної для конкретного рівня. Так, наприклад рівень “висоти звучання” 
та “наголосу” зазвичай при створенні встановлюють “точковим” (point tier), а такі 
рівні як “піньінь” та решта подібних встановлюють “інтервальними” (interval tier). 

Серед найбільш типових відмінностей між М-ТоВІ та С-ТоВІ слід відзначити 
саме відсутність рівня “сандхі” в останньому [Lee 2007, 126]. Крім того, С-ТоВІ 
пропонує введення окремого рівня для вказівки на приналежність мовлення до 
діалектного за допомогою відповідних позначок. Достеменно важко сказати, на-
скільки це доречно, враховуючи, що ця система створювалася саме для путун-
хуа, проте в цьому випадку можливі різні тлумачення самого поняття “діалект”, 
оскільки на рівні з ним у даній статті в аналогічному контексті функціонує термін 
“акцент”, що в принципі не є тотожним поняттям. Цілком можливо, що цей рівень 
було запропоновано для позначення виключних, а не закономірних випадків, тоб-
то не для систематичного опису діалектів китайської мови, на відміну від М-ТоВІ.
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Для інших різновидів анотації мовного матеріалу, наприклад синтаксичної, 
частини мови транскрибуються аналогічно до систем синтезу мовлення. Серед 
інших нетипових рівнів анотування – емоції та ставлення, що часто зводяться в 
одному рівні “ефективність”. Емоції означають внутрішні почуття мовця – ра-
дість, злість, здивування, агресивність тощо. Ставленням описуються зовнішні 
прояви поведінки мовця – дружність, співчуття, вибачення і т. п. На даний мо-
мент створено програму Feeltrace, що слугує допоміжним засобом для впрова-
дження маркування афективної інформації мовних корпусів у різних часових 
проміжках відповідно до сприйняття слухачем. Проте, наразі не створено жодної 
послідовної системи такого анотування для окремої мови. 

Укладачі базового варіанту ТоВІ розрахованого на англійську мову, перш за 
все наголошують на тому, що цей інструмент створювався головним чином для 
опису ритму, або чергування різною мірою наголошених складів, принципів гру-
пування просодичних слів у більші одиниці та інтонаційних моделей, що скла-
даються з сукупності фразових акцентів, різниці у висоті звучання та граничних 
тонів, функціонування, що уможливлюють проведення опису сандхі тонів, зо-
крема особливо складних випадків послідовностей третього тону.

Натомість деякі типові аспекти просодії не тільки не мають безпосереднього 
усталеного способу запису у цій системі, але й разом з тим не передбачені уклада-
чами. Серед них – темп та лексичний наголос. Причин для цього може бути кілька: 
по-перше, ці категорії мають лише дотичне відношення до першочергового при-
значення системи, по-друге, у випадку з темпом занадто вузькі можливості для 
маркування цієї категорії, оскільки темп та тривалість звучання некоректно запи-
сувати позначками лише з кількома варіаціями значення, що є достатньо типовим 
та зручним для інших категорій. По-третє, у випадку з лексичним наголосом, немає 
потреби у його фіксації, оскільки словниковий варіант наголосу має бути відомий 
слухачеві апріорі, а відхилення від норми все одно фіксуються на інших рівнях. 

Разом з тим існують й інакші погляди на доцільність використання системи 
анотації ТоВІ в межах групи мов чи діалектів однієї мови, оскільки окрім фіксаці-
ях тональних малюнків, ТоВІ також фіксує моменти переходу між двома суміж-
ними словами, тобто транскрибування фактично відбувається на фонологічному 
а не фонетичному рівні [Yip 2002, 180]. Таким чином, певний набір інструментів-
рівнів, що використовується для однієї мови чи діалекту може бути непридатним 
для іншого, навіть якщо відмінності між ними на перший погляд незначні. Тому 
випадки типологічного чи порівняльного опису фонології кількох мов доцільно 
проводити із використанням інших транскрибувальних систем [Cummins 1999, 
25]. До послуг дослідників наразі запропоновано, наприклад, таку універсаль-
ну систему як INSINT – International Transcription System for Intonation [Hirst, Di 
Cristo 1998, 14]. З одного боку, вона має доволі вузьке призначення – виключно в 
рамках інтонації, з іншого, до її переваг можна віднести можливість одночасного 
транскрибування великої кількості мов за допомогою доволі простого та інтуї-
тивно зрозумілого способу анотування. Зокрема цю систему широко вживають 
при описах інтонаційних систем мало досліджених чи рідкісних мов. Також, по-
рівнюючи цю систему з ТоВІ, очевидно, що INSINT фіксує виключно інформа-
цію по висоті звучання, при тому, що ТоВІ окрім висоти транскрибує й інші про-
содичні дані, зокрема й міру сполученості окремих просодичних елементів. При 
цьому така з першого погляду «невизначена» структура ТоВІ, насправді є пере-
вагою в тому плані, що немає потреби використовувати одну громіздку систему 
фонетичного запису для всіх мов та діалектів, оскільки цілком достатньо, щоби 
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кожен різновид системи мав свою послідовну систему анотування. Особливо 
зручним це виявляється при введенні рівня “фонеми” чи для мало описаних мов.  

Специфіка запису INSINT головним чином полягає у використанні міток  ↑, 
↑↑, ↓, ↓↓ для позначення зростаючої інтонації, спадаючої інтонації та посиле-
них варіантів обох інтонацій відповідно. Очевидність та простота цього спосо-
бу анотування є значною перевагою в контексті одночасного дослідження цілої 
множини мов та діалектів. Проте в цьому полягає і деяка примітивність цієї сис-
теми – опис при цьому занадто поверхневий та прямолінійний. Тому цю систему 
прийнято називати «фонетичною» на противагу “фонологічній” ТоВІ через від-
сутність гнучкості та можливостей деталізації.  

Перш за все, варто відзначити, що самі автори стверджують про недоціль-
ність використання одного різновиду ТоВІ для кількох мов, чи навіть кількох 
діалектів однієї мови [Beckman 2006, 31]. Разом з тим, вони визнають необхід-
ність використання принаймні чотирьох основних рівнів разом із записом F0 та 
аудіо-файлом у будь-якому специфічному різновиді цієї системи. Більше того, 
заохочується створення нових рівнів, відповідно до побажань та потреб дослід-
ників. Таким чином вже було створено чимало можливостей для транскрибу-
вання дискурсу, синтаксичної сегментації  тощо. Фактично на основі ТоВІ було 
створено систему транскрибування жестів та міміки – Anvil, що працює з фай-
лами візуального відтворення. 

З іншого боку існують спроби відмовитися від обов’язкового мінімального 
набору інструментів. Зокрема Cantonese-ToBI, створений для транскрибування 
кантонського діалекту, не включає рівня «Наголос», натомість введено рівень 
“Романізація”, або “Транслітерація”. Така заміна цілком прийнятна з огляду 
на специфіку цієї мови: наголос тут не є принциповою складовою мовлення і 
практично не виділяється з загального мовного потоку, змішуючись зі складною 
системою тонального малюнку. Разом з тим рівень транслітерування за допомо-
гою символів латинського алфавіту цілком доречний виходячи з суто технічних 
міркувань – деяке програмне забезпечення, за допомогою якого проводяться до-
слідження, може не підтримувати як дореформене, так і спрощене ієрогліфічне 
письмо, в той час як романізація є доступним та доволі зручним засобом запису. 

Відкритим лишається питання доцільності використання рівня «Наголос» для 
різних китайських мов. Як вже було сказано вище, для кантонського різновиду 
системи ТоВІ та кантонської мови як такої не прийнято виділяти таке поняття 
як наголос взагалі [Lee 2007, 432], натомість для СКМ запропоновано окремо 
описувати наголос, а лексичні тони відмічати разом із транслітерацією. Звичайно 
ж, доцільність використання тих чи інших засобів створених розробниками цих 
систем просодичної анотації цілком визначається користувачем відповідно до 
безпосередніх потреб. До того ж, окрім запропонованих рівнів та їх індексів, ціл-
ком можливо створити свої власні функціональні інструменти, чи розширити на-
бір доступних індексів. Проте доцільним та ефективним таке доповнення буде за 
умови дотримання послідовності введення позначень [Dong, Lua 2000, 8] .

Також, з наведеної у “Просодичній типології” таблиці не важко зробити висно-
вок, що серед усіх розроблених на даний момент різновидів цієї системи, М-ТоВІ 
(в даному випадку це Pan-Mandarin) має найбільш поширений та складний інстру-
ментарій, порівняно велику кількість типів індексів паузи [Lee 2007, 434-435]. 
Натомість кількість індексів тонів значно поступається корейській мові, зокре-
ма у поширеності та складності сполучень. При цьому багато подібностей можна 
знайти між цією системою та, наприклад, ТоВІ неаполітанської італійської мови.    
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На даний момент створено кілька комп’ютерних програм для обробки, аналі-
зу та відтворення мовлення. Серед них є й такі, що підтримують просодичну роз-
мітку аудіо-, відео- чи текстового файлу. Найбільш доступною для широкого за-
галу користувачів наразі є програма Praat, яку створили Пауль Боерсма та Давід 
Веенінк в Інституті фонетичних наук при Амстердамському університеті. Слід 
зазначити, що просодичне транскрибування є лише однією з функцій цієї про-
грами поряд із аналізом та синтезом окремих звуків. Хоча така багатосторонність 
програми значно ускладнює користування нею – більшість функцій потребує від 
користувача деяких спеціальних знань та вмінь: від базових знань фонології до 
вміння компілювати так звані “сценарії”-скрипти для адаптації програми під кон-
кретні вимоги та загалом оптимальнішої роботи. Це ж стосуєтсья автоматизації 
процесів програми – це можливо лише частково та за умови наявності доволі ви-
сокого рівня навичок користувача у сфері програмування.   

Серед інших програм цього призначення варто згадати Waves від розробників 
Entropic Research Laboratories. Ця програма, на відміну від інших, є платною та ра-
зом з тим більш зручною у використанні навіть для менш досвідчених спеціаліс-
тів. Разом з тим, останніми роками популярність цієї програми суттєво зменшу-
ється із відсутністю можливості інтегрувати файли з інших програм анотування 
та  відмінності у форматах опису порівняно із найбільш поширеними програмами. 

Із суміжних за призначенням програм можна назвати Anvil, що також безко-
штовно розповсюджується серед усіх бажаючих. Специфікою цієї програми є її 
спрямованість на анотування відеозаписів. В першу чергу вона була створена саме 
для опису особливостей жестикуляції та міміки у прив’язці до інтонаційних про-
явів мовлення. Можливо через те, що програма більш сучасна, в ній є дещо більше 
можливостей для автоматизації процесів обробки матеріалу. Разом з тим, автома-
тизація тут має доволі формальний характер на рівні встановлення відповідного 
таймінгу для субтитрів. Що характерно – ця програма сумісна із форматами файлів 
Praat, що тим більш важливо для дослідників, що користуються обома програмами. 
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Прагматическая функция пассивных конструкций bei в 
современном китайском языке

Е. Товянская

Most linguists agree that the main function of bei construction is to express an adverse 
situation, one in which something negative has happened [Li & Thompson 1981]. 
Though it is true for more than 50% of the bei sentences, but still there are occurrences 
with neutral or even positive semantics [Lü Wenhua 1999]. This fact shows us that 
using adversative connotation we can explain only some bei sentences but not all of 
them. In this article author uses findings of linguistic analysis of bei construction to 
argue that the main function of the bei passives is to convey subjective attitude of the 
speaker, which can vary from negative to positive. 

При описании залога индо-европейских языков лингвистическая традиция ис-
пользует понятие диатезы, определяя последнюю как “различные соответствия 
партиципантов лексемы членам предложения в моделях управления ее различ-
ных словоформ”, где в свою очередь, “диатеза, выраженная в глаголе регулярны-
ми грамматическими средствами, называется залогом” [Тестелец 2001, 411].

Храковский [Храковский 1974] называет диатезу исходной, если актанта-
ми выражены все партиципанты, которые входят в толкование ситуации; если 
каждый партиципант соответсвует отдельному референту и если сохранено 
определенное соответствие иерархии семантических ролей и синтаксических 
единиц: агенс >пациенс>бенефактив (или адресат)>прочие> соответствует 
подлежащие>прямое дополнение>косвенное дополнение> прочие. Исходной 
диатезе соответствует активный залог, а производной диатезе соответствует пас-
сивный залог. Таким образом, категория залога в индо-европейских языках боль-
ше рассматривается как формально – морфологическое средство оформления 
смены моделей управления. [Тестелец 2001]. 

В своем труде, посвященном типологии залога в языке, Клайман [Klaiman 1991] 
разделяет системы залогов на исходные (basic) и производные (derived) утверждая, 
что в индо-европейских языках к исходным залогам относятся активный и средний, 
а пасивный, соответственно, к производным, так как противопоставление актив-
ного и пассивного залогов появляется в индо-европейских языках гораздо позже1. 

В тоже время, Клайман указывает на то, что некоторые, не принадлежащие к ин-
до-европейской семье языки, располагают системами залога, которые невозможно 
отнести ни к исходным, ни к производным. Отличительной особенностью таких 
систем является сильная прагматическая функция, то есть включение в семантику 
высказывания отношения говорящего, именно по этой причине в работе Клаймана 
эти системы названы прагматическими (pragmatic). В этой категории Клайман упо-
минает пассивные конструкции японского, корейского и китайского языков. 

В современом китайском языке  выделяют два основных типа пассивных 
конструкций: без пассивного маркера (无形式标记) или так называемые се-
мантически пассивные конструкции (意义被动句), со структурой: Пациенс + 
(Агенс) + Глагольная часть.

1 Среди древних индо-европейских языков противопоставление активного и пассив-
ного залогов обнаружено лишь в некоторых индоиранских языках и языках греческой 
ветви [Klaiman 1991].
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1. 任务完成了。     
2. 鸡杀了。
А также с пассивным маркером (有形式标记), со структурой :
 Пациенс + Пассивный маркер + (Агенс) + Глагольная часть. К этому типу 

пассивных конструкций мы относим: 
a) лексические (использование глаголов 受, 遭, 挨для выражения 

пассивности)
3. 有没有遭遇到什么困难？
4. 旧小说大团圆的结局，最受到一般新小说家的批评。
5. 可怜那个美国女孩子，也跟着他们挨饿。

b) глаголы叫, 让, 给в качестве пассивного маркера или так называемые ка-
узативные маркеры

6. 我的钱给偷走了。
c) конструкции с пассивным маркером bei

7. 小王被打了一顿。
Пассивные маркеры叫, 让, 给2 не всегда могут быть взаимозаменяемы bei по 

двум причинам: во-первых, пассивные конструкции с каузативными маркерами 
требуют обязательного наличия агенса, а во-вторых, употребляются только в раз-
говорном стиле. Что касается конструкции bei, то она не имеет вышеперечислен-
ных ограничений и является наиболее часто употребляемой пассивной конструк-
цией в современном китайском языке [Chu 1993, 86], поэтому в нашей работе 
внимание сфокусировано именно на конструкциях bei.

8. (a) 我的钱被偷走了。
(b) *我的钱叫偷走了。
(c) *我的钱让偷走了。

9. (a) 我的自行车被小王骑走了。
(b) *我的自行车给小王骑走了。
Большинство исследователей полагает, что основная функция конструкций 

bei - описание ситуации как отрицательной или имеющей негативные послед-
ствия [Li & Thompson 1981]. Среди китайских лингвистов бытовало убеждение 
в том, что свою негативную коннотацию конструкция bei заимствует от значения 
самого иероглифа 被3, но другие пассивные конструкции китайского языка, с ка-
узативными маркерами, например, хоть не используют bei, но имеют такой же 
выраженный негативный оттенок. Китайский лингвист Ван Ли [Wang Li 1989] в 
своем труде, посвященном истории китайской грамматики указывает на то, что 
даже такие пассивные конструкции как 為...所 также имеют негативную конно-
тацию. Более того, эта точка зрения подвергается еще большему сомнению в све-
те типологических исследований, которые свидетельствуют о том, что во многих 
языках Юго-Восточной Азии пассивные конструкции чаще всего имеют негатив-
ную коннотацию [Shibatani 1988; Li &Thompson 1989; Li Qing 2006 ]. Таким обра-
зом, мы видим, что негативная окраска конструкций bei не есть заимствованной 
от изначального смысла самого иероглифа bei, а скорее, наоборот, для пассивной 
конструкции, описывающей негативную ситуацию, подходил именно глагол bei с 
его значением “подвергаться чему-либо”.

2 Среди древних индо-европейских языков противопоставление активного и пассивного 
залогов обнаружено лишь в некоторых индоиранских языках и языках греческой ветви 
[Klaiman 1991].

3 Согласно Ван Ли глагол bei 被,имел два основных значения 覆盖 (покрывать, охваты-
вать) и 遭受 (подвергаться чему-либо, пострадать от чего-либо). В пассивную конструк-
цию глагол bei был заимствован во втором его значении.
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Статистические данные указывают на то, что, большинство конструкций bei 
несут негативный оттенок, но есть и конструкции с нейтральной и даже положи-
тельной семантикой, которые не поддаются объяснению с помощью общеприня-
той “отрицательной коннотации” [Lü Wenhua 1999]. 

Статистика семантической окраски конструкций bei Сяо [Xiao et al. 2006] 

Тип пассивной 
конструкции

Отрицательная
окраска

Нейтральная
окраска

Положительная
окраска

bei 51.5% 37.8% 10.7%

 Как мы видим 51.5% конструкций bei имеют отрицательную семантическую 
окраску. Среди конструкций с отрицательной коннотацией можно выделить не-
сколько типов, которые мы продемонстрируем на языковых примерах. В приме-
рах 10-12, где наличие bei обязательно, сами глаголы означают негативное дей-
ствие, поэтому описываемая ситуация приобретает явный негативный оттенок.

10. 他被骂了。
11. 他被杀了。
12. 他被抢了。
Примеры 13-14, в которых глаголы по своей семантике являются нейтральны-

ми, но благодаря конструкции bei сама ситуация рассматривается говорящим как 
отрицательная. В данных примерах если убрать пассивный маркер BEI, то пред-
ложение окажется грамматически неверным.

13. 张三被人看见了。
14. 我们的话被听到了。
Кроме того есть примеры, в которых наличие bei не является обязательным, 

предложение является верным как с bei так и без bei без изменения структуры 
предложения. Варианты (a) (без bei) являются семантически пассивными и объ-
ективно описывают ситуацию, а варианты (b) (с bei) несут в себе отношение гово-
рящего к данной ситуации как к нежелательной, то есть передают субъективную 
оценку говорящего.

15. (a) 碗打破了。
(b) 碗被打破了。

16. (a) 酒喝完了。
(b) 酒被喝完了。

Все вышеперечисленные примеры выражают отрицательное отношение го-
ворящего, что касается нейтральных и положительных употреблений, то Люй 
Веньхуа [Lü Wenhua 1987] указывает на четыре случая, когда конструкция BEI вы-
ражает нейтральную или положительную окраску: объективное описание проис-
ходящего; надлежащие обращение с людьми или предметами; назначение на опре-
деленную должность и похвала от окружающих; переживание радостных эмоций 
либо утверждение положительного настроя. По мнению автора, все перечислен-
ные пункты, кроме первого, несут в себе определенную субъективную оценку го-
ворящего, ведь “надлежащее отношение к людям или предметам” это и есть то, 
что именно говорящий считает надлежащим. Предложения, которые описывают 
назначение на определеную должность или похвалу могут быть объяснены тем, 
что, при использовании пассивной конструкции подлежащее пассивной конструк-
ции является пациенсом, а не агенсом, сменяя таким образом коммуникативный 
ранг, чем достигается эффект самоуничижения или принципа скромности в языке. 
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17. 我昨天被老师好好地表扬了。
Ван Ли, анализируя статистические данные bei, которые он проводил на про-

изведениях китайской классической литературы, также отмечает, что наряду с 
большинством употреблений bei с негативной коннотацией, есть и конструкции с 
положительным оттенком, которые, по мнению Ван Ли, имеют определенное се-
мантическое сходство. Для объяснения данного явления Ван Ли выдвинул пред-
положение о том, что в феодальном обществе Китая так называемая “милость 
свыше” (上者的恩宠) воспринималась также как и стихийные бедствия, как что-
то, неподвластное контролю человека, чему человек не в силах противостоять. 
[Wang Li 1989, 285]

Все вышеизложенное еще раз говорит о том, что с помощью отрицательной 
коннотации можно объяснить лишь часть конструкций bei, но вопрос о нейтраль-
ных и положительных конструкциях все еще остается открытым. В данной статье 
автор, анализируя пассивные конструкции bei, предлагает доказательства того, 
что доминирующей функцией данных пассивных конструкций в китайском языке 
является выражение субъективной оценки говорящего по отношению к описы-
ваемому, которое может варьировать не только от явно отрицательного до явно 
положительного, но и включать в себя разнообразные оттенки отношения гово-
рящего. Свои выводы автор основывает на результатах лингвистических иссле-
дований конструкций bei.

Сун Венхуэй [Sun Wenhui 2006], анализируя смантику конструкций bei, при-
ходит к выводу, что для данных конструкций так как и для конструкций ba4 ха-
рактерна высокая волитивность агенса, что по мнению Сун Венхуэй можно под-
твердить следующими примерами:

18. (a)* 那个人被他蓄意打死了。
(b) 那个人被他失手打死了。 

Так как в самой конструкции уже заложена высокая волитивность агенса, то 
при употреблении наречия со схожей семантикой “умышленно” предложение (a) 
оказывается грамматически неверным. Другой пример (b) с наречием «по неосто-
рожности» остается верным, так как, по мнению Сун Венхуэй, наречие не повто-
ряет семантику самой конструкции, а дополняет ее новым смысловым наполне-
нием. Именно по этой причине, И Кунь [Yi Kun 2000]считает, что конструкции 
bei и ba передают обвинительный тон говорящего, но отличаются степенью: bei 
передают более сильный тон обвинения, а ba более слабый.

19. (a) 他丢了书包。
(b) 他把书包丢了。
(c)*书包被他丢了。

По мнению И Кунь пример 19 (c) не может употребляться в пассивной кон-
струкции bei, так как семантика глагола «терять» с его низкой волитивностью и 
«обвинительный тон» противоречат друг другу. Однако, автор считает, что дан-
ный пример справедливо отмечает, что агенс конструкций bei отличается очень 
высокой волитивностью, но волитивность агенса далеко не означает обвинение 
со стороны говорящего, а просто указывает на высокую степень переходности 
высказывания. То, что И Кунь называет “обвинительным тоном” и есть, по на-
шему мнению, субъективное отношение говорящего к описываемому, однако об-
винительный тон характеристика далеко не всех пассивных конструкций bei, а 
лишь некоторых из них, поэтому данный анализ не может служить объяснением 
для большинства конструкций bei.

4 Конструкции BA: 快一点把这块肉拿走。, 你把她的意思讲出来了。
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Японский лингвист Шаньцунь Бовень [Shancun Bowen 2006] утверждает, что 
изначальная семантика конструкций bei это непредвиденность происшедшего (意
外事件), а негативный оттенок, чаще всего сопровождающий данную конструк-
цию, вытекает из ее изначальной семантики. Исследователь объясняет это тем, 
что человек всегда боится чего-то непредвиденного, так как чаще всего внезап-
ные происшествия бывают негативными. Мы надеемся на лучшее, и не ожидаем 
каких-либо неприятных событий, именно поэтому, по мнению Шаньцунь Бовень, 
переход от «непредвиденного» к «отрицательному» является очень естественным, 
а языковые средства такого перехода немаркированными5, и, наоборот, переход 
от “непредвиденного” к “положительному” не является естественным в языке, 
что, в свою очередь, выражается маркированными средствами. Такой переход от 
“непредвиденного” к “положительному” Шаньцунь Бовень называет труднодо-
стигаемым результатом, приводя такие примеры употребления конструкций bei.

20. 这是真的，一个姑娘被救活了！被她救活了！
21. 机会到底被冯胖子等到了，…
22. 注意到底被她想出来了…
23. (a)饭煮好了。

(b)饭终于被煮好了。
Шаньцунь Бовень утверждает, что пример 23. (a) является немаркированным 

предложением, которое относится к семантически пассивным конструкциям (без 
пассивного маркера) и дает объективное описание ситуации. В то время как при-
мер 23. (b) является маркированным предложением с пассивным маркером bei, 
которое не просто описывает ситуацию, а передает отношение говорящего к дей-
ствию как к желанному и трудновыполнимому. По мнению японского лингви-
ста, изначальная семантика bei это непредвиденное происшествие, что природно 
рассматривается человеком как негативное, такие конструкции bei относятся к 
немаркированным. Если же предложение с bei не имеет негативной окраски, то 
означает, что говорящий рассматривает действие как труднодостигаемый резуль-
тат, что Шаньцунь Бовень называет маркированными конструкциями bei.

Мы считаем, что Шаньцунь Бовень очень точно характеризует конструкции 
bei как конструкции с оттенком непредвиденного, что может быть доказано с по-
мощью языкового материала. Однако, если внимательно проанализировать при-
меры 20-23, то мы увидим, что значением труднодостигаемого результата данные 
примеры обязаны не конструкции bei, а наречиям “到底” (наконец-то) и “终于” (в 
конце концов), а также фразе “这是真的” (на самом деле) в примере 20. Если мы 
возьмем пример 23 (b) “饭终于被煮好了” и рассмотрим его без наречия “终于”, то 
“饭被煮好了” будет грамматически неверным. То есть, данное предложение мо-
жет употребляться с пассивным маркером только при наличии наречия “в конце 
концов” (в данном случае), которое и несет в себе отношение говорящего к дей-
ствию как к долгожданному и трудновыполнимому. Следовательно, предложение, 
семантика которого сама по себе не имеет негативного оттенка для говорящего, 
для того, чтобы употребиться с bei обязательно должно использовать наречие, вы-
ражающее определенную субъективную оценку говорящего. Это еще раз доказы-
вает наш тезис о том, что как отрицательные так и положительные конструкции 
bei выражают главным образом субъективную оценку или отношение говорящего, 
которое может иметь различные оттенки значений. Несмотря на то, что рассмо-
тренные выше подходы к анализу bei значительно отличаются, но все они указы-
вают на наличие субъективного отношения говорящего к описываемой ситуации.
5 В эту категрию Шаньцунь Бовень относит конструкции bei с негативной коннотацией.
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Результаты диахронических исследований также подтверждают, что главной 
причиной возникновения конструкций bei и ba была необходимость говорящего не 
просто объективно описать определенную ситуацию, а прежде всего передать свое 
отношение к данной ситуации [Shen Jiaxuan 2002]. Со временем, степень субъек-
тивной модальности, присущая этим конструкциям, понизилась. Об этом в своем 
исследовании по истории китайской грамматики отмечает Ван Ли [Wang Li 1989]. 
Он считает, что резкая нейтрализация субъективной модальности конструкций bei, 
которая наблюдалась после “Движения 4 мая”, связана с влиянием европейских язы-
ков, в частности русского и английского. По наблюдениям Киермана [Kierman1969] 
во второй половине двадцатого столетия в Китае появилось огромное количество 
переводов иностранной литературы, среди которой большую часть занимала марк-
систко-ленинская, которая, зачастую, переводилась непрофессиональными пере-
водчиками с использованием калькирования конструкций, передавая русские дее-
причастия типа «использован» китайской конструкцией “被利用”, что совершенно 
не соответствовало нормам китайского языка. Такие переводы имели огромное 
влияние на интеллигенцию Китая того времени, сформировав тенденцию более ча-
стого использования пассивной конструкции с нейтральной семантикой.

Хэ Сяолин [He Xiaoling2005] в своем труде, посвященном семантически пас-
сивным конструкциям китайского языка приходит к выводу, что последние (пас-
сивные конструкции без пассивного маркера) являются исходной немаркирован-
ной пассивной конструкцией “杯子破了。”, “任务完成了。”, “鸡杀了。”, а пас-
сивные конструкции с bei являются производными и маркированными. Основной 
причиной их образования была необходимость говорящего передать свое отно-
шение к описываемой ситуации. 

Исследования в области типологии также подтверждают данный тезис: в ходе 
изучения пассивных конструкций языков сино-тибетской семьи было обнаруже-
но, что чаще всего пассивные конструкции в языках этой семьи выражают от-
ношение говорящего к описываемой ситуации, как к негативной. Кроме этого, 
пассивные конструкции в данных яыках, в отличие от индо-европейских языков, 
употребляются гораздо реже и имеют ярко выраженную прагматическую функ-
цию [Li Qing 2006].

Результаты контрастивного анализа пассивных конструкций bei и пассивных 
конструкций русского и английского языков указывают не только на отличие 
средств, с помощью которых передается пассивный залог, но и на значительные 
отличия в употреблении. Так частотность употребления пассивных конструкций 
является очень высокой в английском и русском языках, а в китайском же на-
против, отмечается низкая частотность употребления пассивных конструкций. 
Семантическое отличие заключается в том, что в английском и русском языках 
пассив передает нейтральное значение, что влияет и на стили речи, в которых за-
регистрирована высокая частотность употребления пассива. Так в английском и 
русском языках отличительной чертой научного и официально-делового стилей 
является высокая частотность употребления пассива, так как вышеперечисленные 
стили речи требуют объективности изложения, что может, в определенной мере, 
обеспечить пассивный залог. В китайском языке, где, конструкции bei передают 
субъективное отношение говорящего, в данных стилях речи пассив употребляется 
крайне редко. Наглядным примером могут служить статистические данные, полу-
ченные в ходе контрастивного исследования пассива в русском и китайском языках 
Дзян Хун [Jiang Hong2006], которые показывают, что частотность употребления 
пассива в научном стиле русского языка выше как минимум в десять раз.
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Частотность употребления пассивных конструкций в русском и  
китайском языках в научном стиле [Jiang Hong2006]

Название 
книги

Количество 
предложений

Количество 
пассивных 

конструкций

Процентное 
соотношение

Кит. науч. лит. Технология 
обработки 
металлов

1884 17 0.90%

Физика 630 8 1.30%
Русск.

науч. лит.
Химия 1240 230 18.51%

Введение 
в теорию 
электро-

инженерии

760 100 13.16%

Данные корпусного исследования показывают, что первые места по частотно-
сти употребления пассивных конструкций в китайском языке занимают приклю-
ченческие романы и религиозная литература. В официально-деловом и научном 
стилях выявлено наименьшее употребление конструкций bei [Xiao et al. 2006]. 
Такое распределение данной конструкции ясно отражает ее сильную прагматиче-
скую функцию включения субъективной модальности.

Несмотря на то, что пассивные конструкции существуют в большинстве язы-
ках известных нам сегодня, аппарат средств, с помощью которых говорящий вы-
ражает значение пассивности, имеет существенные отличия. Ребенок от трех до 
пяти лет в совершенстве осваивает сложную систему залоговости, но в процессе 
изучения иностранного языка у изучающего возникает множество трудностей с 
адекватным и природным использованием системы залога иностранного языка. 
Большинство ошибок связано не с неправильным построением конструкции, а 
именно с ее природным использованием. 

В своем исследовании по усвоению пассивных конструкций английского 
языка Хинкель [Hinkel 2004] обнаружил, что носителям китайского языка, ко-
торые относятся к изучающим английский язык на продвинутом уровне, очень 
тяжело дается использование пассивных конструкций в научном стиле. Хань 
[Han 2000] утверждает, что причиной этого является языковая интерференция. 
С другой стороны другие исследования по усвоению пассива [Dong Danling 
2008] указывают на чересчур частое употребление конструкций bei среди носи-
телей русского и английского языков, так как им тяжелее всего усвоить не саму 
структуру данной конструкции, а ее прагматическую функцию передачи субъ-
ективной оценки говорящего. В русском, как и в английском языке, пассивные 
конструкции семантически нейтральны, поэтому для носителей данных языков 
тяжелее усвоить особенности употребления конструкций bei . 

Учитывая все вышеизложенные факты, автор приходит к выводу, что ос-
новной функцией данных конструкций является выражение субъективного 
отношения говорящего к описываемому. Таким образом, мы можем объяс-
нить различные семантические варианты употребления данной конструкции 
от отрицательных до положительных. Понимание прагматической функции 
пассивных конструкций также способствует их лучшему усвоению в про-
цессе изучения китайского языка. 
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Данная работа не является всесторонним анализом пассивных конструкций 
bei, мы попытались проанализировать только прагматическую функцию данных 
конструкций. На данный момент мало изучено, в чем заключается отличие пас-
сивных конструкций bei от конструкций с другими пассивными маркерами, а так-
же от пассивов без маркеров, поэтому автор надеется, что такие исследования 
появятся в ближайшем будущем.
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ПЕРЕКЛАДИ СУЧАСНОЇ КИТАЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Чжан Айлін. “Релігія китайців”. Частина перша 

Переклад та коментар В. Урусова

Це власне написано для іноземців, тому досить поверхово, але я вважаю, що іноді 
треба, як у підручнику для початкової школи, дуже просто пояснити деякі речі.

Із зовнішнього погляду немає про що говорити стосовно релігії китайського 
народу. Китайські інтелектуали протягом багатьох років завжди були атеїстами. 
Вплив буддизму на китайську філософію – це теж ще питання, а в освіті і вихован-
ні простих людей буддизм залишив зовсім небагато слідів. І тому що це викликає 
великі сумніви, китайську літературу переповнює велика печаль. І тільки в матері-
альній докладності вона отримує радість – тому «Квіти сливи у золотій вазі», «Сон 
у червоному теремі» так старанно в усіх подробицях подають нам меню на столах, 
невтомно, а чому б і ні, тому що це подобається, ці подробиці такі красиві і приємні, 
захоплюючі, а головна тема - вічна печаль. Погляди на людське життя спрямовані 
у порожнечу. Люди з різних країн світу мають схожі відчуття стосовно того, що 
китайців відрізняє від іншого світу – це те що виникає почуття «пуста порожнеча, 
все – це порожнеча» і на цьому все зупиняється. Китайці споглядають як опадають 
квіти і тече вода, як від вітру течуть сльози, довго зітхають на місяць, відчувають 
тимчасовість життя, але тут вони зупиняються і не ідуть далі. Смерті не уникнути, 
але вони через це не падають духом, не втрачають надію, не стають свавільними, 
жадібними, не вдаються до розпусти – для європейців це було б цілком логічно. Як 
європейці часів Ренесансу, якщо не вірили у вічне життя після смерті, то ще більше 
веселилися і чинили лихо, так галасували що переверталися небо і земля.

Освічені китайці вважають, що людина живе з року в рік, і нікуди не подінеть-
ся, людство живе з покоління у покоління і теж нікуди не зникне. Таким чином, 
який сенс має життя? Чи є той сенс чи немає його, все одно життя триває. То ми 
все самі вирішуємо, і немає великого значення, але жити краще все ж веселіше, 
тому для власного задоволення все ж таки краще дотримуватись правил. Окрім 
того обережно залишили вільне місце – білий туман для можливості несвідомих 
рухів містичних сил, але в останню мить все свідоме припиняється, наприклад, 
на верхній частині китайської картини обов’язково залишається вільне місце, яке 
не можна зменшувати, без нього картина втрачає рівновагу. Чи то в мистецтві, чи 
то в житті людини найважче зрозуміти, коли треба зупинити руку. Китайці най-
більше пишаються таким обмеженням прекрасного.  

Та ретельно розглянувши це питання, ми виявляємо, що всі мають одне спіль-
не релігійне тло. Освічені люди і темний народ відрізняє лише одне: освічені 
більше вірять і не дуже готові це визнавати, а простий народ визнає це, але не 
дуже вірить. Ця неясна психологічна картина більшою частиною є сумішшю буд-
дизму, даосизму, духів і привидів пізнього даосизму, що роками накопичувалась 
у головах китайців, і має небагато спільного з раннім буддизмом. Забобони ниж-
чих класів лише уламок у великій конструкції, а вся ця конструкція рідко огля-
далась людиною з дуже знайомої причини. Оскільки забобони нижчих класів є 
частиною системи світогляду, то це вже і не забобони. 
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Та чи можна цей світогляд вважати релігією? Китайські селяни, чим наполе-
гливіше ви будете у них допитуватись, тим менше вони насміляться дати впев-
нену відповідь, хіба що можуть сказати: «Чи існують духи? Здається не бачили». 
Що стосується освіченого класу, то коли вони кажуть, що не вірять, то це так і є, 
але їх думки і вчинки таємно зафарбовані кольорами спільного релігійного тла, 
тому хоч і не вірять, але ладні у це повірити. Релігія по суті наполовину – це те, 
що бажане. І ми повинні розглянути ці бажання китайців. 

Китайське пекло
У китайців є даоський рай і буддійське підземне царство. Після смерті всі 

душі у підземному царстві постають перед судом, тому не так як у християнсько-
му підземному вулкані, де тільки грішники отримують покарання, наше підземне 
царство має більше вільного простору. У «царстві тіней» вічні сутінки, але іноді 
воно дуже нагадує звичайне місто, де центром зацікавлення відвідувачів є 18-по-
верхова підземна в’язниця. І часто траплялося так, що душі живих залітали у 
підземний світ, зустрічали душі своїх померлих родичів і друзів, прогулювалися 
разом цим підземним містом.

Щодо вигляду духів існує чимало різних легенд, найбільш наукоподібна вер-
сія стверджує, що дух – це подих, що не розсіявся, газоподібне тіло. На підставі 
цього можна зробити висновок, що духи схожі на сірий або чорний силует, що і 
вітру не витримує, з часом розсіюється, тому кажуть, що «новий дух - великий, 
старий дух – маленький». Але уявлення основної маси людей схиляється до чо-
гось подібного до фотографії, і зазвичай дух стає схожим на покійника. 

Поліція потойбічного світу арештовує душі померлих, у вищому суді там 
сидить князь пітьми Мінван, чиновники Мінвана набираються серед найбільш 
вправних душ. Тих в’язнів, які за життя мали багато добрих справ, негайно звіль-
няють і золотими сходами піднімають на небо. Грішники, що залишаються у пе-
клі, відбувають покарання відповідно до скоєних злочинів. Наприклад, корумпо-
ваних чиновників змушують пити багато розплавленої міді. 

Реінкарнація
Представники середнього класу завжди проходять реінкарнацію. Обставини 

наступного життя цілком залежать від того як людина жила у попередньому. 
Хороша людина народжується у заможній родині. Якщо ця людина не без недо-
ліків, то вона народжується жінкою у заможній родині, а буди жінкою – нелегка 
доля. Якщо у минулому людина не мала добрих вчинків, то в наступному житті 
вона народжується серед нижчих класів, або нижчих тварин. Різник стає свинею. 
Боржник, який не повернув борг, буде волом чи конем, щоб працювати на свого 
позикодавця. Перед тим як залишити тіло душі випивають зілля, щоб забути ко-
лишнє життя. Їх піднімають на великому зубчастому колесі вгору, вони зі стра-
хом дивляться вниз, духи стражники зіштовхують їх з колеса, і душі падають – в 
руки акушерок. Перекази про колесо долі існують у всіх східних країнах, але у 
них немає такого як у Китаї чіткого і конкретного уявлення про це. Як те, що за 
спинами у душ сидять маленькі дітки, і тих, хто не наважується стрибати, духи 
наглядачі ногами зіштовхують вниз. Мати, заколисуючи дитину, з докорою за-
питує: «Так ти не хотів до нас приходити?»

Клопоти із законом
Зо злочин людина отримує покарання, і у підземному царстві теж, можливо 

у наступному народженні, можливо, ще за цього життя – у сина який не шанує 
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батьків його власний син буде таким же, якщо пані шмагає свою служницю, то 
на спині у неї виникне гнійне захворювання шкіри. Іноді відплата за гріхи од-
ночасно відбувається і у світі людей і у потойбічному світі. Іноді людина, по-
трапляючи на «екскурсію» в підземне царство, бачить там знайому пані, яка її 
шмагала, а після повернення на білий світ бачить, що та ще жива, але на спині у 
неї з’явилися нариви, що гнояться. 

Але покарання не завжди відбувається за законними процедурами. Часто так 
буває, що коли хтось вбиває людину, суд уникає всіх формальностей і дозволяє 
жертвам самим схопити злочинця. Духи оволодівають тілом злочинця і той по-
чинає говорити голосом убитого, викриває всі таємниці злочину, а після цього 
вчиняє самогубство. Ще швидше карали злочинця ударом блискавки, але так 
вчиняли тільки у випадках найтяжчих злочинів. Дух грому записує назву зло-
чину на обгорілій спині злочинця. Зразки таких «знаків блискавки» вже склали 
окрему книгу, що відома у всьому світі.

Але все це непевне, ми можемо тільки здогадуватись, що там може вчинити 
адміністрація потойбічного світу. Те, що в Китаї невідворотна відплата за вчинене 
існує, дуже легко довести і абсолютно неможливо підтвердити, що вона не існує. 

Китайський потойбічний світ дуже зрозумілий, там немає жодних таємниць. 
Законодавство потойбічного світу цілком подібне законодавству китайської ци-
вілізації пізнього періоду. Тому що його основою є природа людини, суду по-
тойбічного світу притаманні всі негаразди світу людей. Перед тим як потрапити 
до пекла душі проходять попередні слухання у храмі божества міста. Храм бо-
жества міста – це приміщення суду потойбічного світу. Божествами міста часто 
стають поважні особи, які померли (як батько Лінь Дайюй – героїні роману «Сон 
у червоному теремі» - Лінь Жухай став божеством міста), і вони теж беруть хаба-
рі. І хоча найвищий суд потойбічного світу відносно справедливий, в облікових 
книгах часто трапляються помилки, і хтось, не проживши повного віку, потра-
пляє туди. Через чималі клопотання можна ще виявити помилку, але людина вже 
змушена як то кажуть «позичити тіло, щоб повернути душу», тому що своє тіло 
вона вже не може отримати. 

Чому таке значення має труна
Якщо після смерті відбувається реінкарнація, то очевидно, що душа не 

прив’язана до тіла, воно тимчасове, тому китайська теологія відрізняється від 
єгипетської і не надає такого значення тілу покійника. А чому ж таку велику 
увагу приділяють труні? Незважаючи на чималі клопоти і витрату грошей, труну 
з тілом тих, хто померли на чужині, необхідно за тисячі кілометрів повернути на 
землю предків. Китайська труна, чим вона вищої якості, тим вона важча. Головне 
у виготовленні труни, щоб її могли нести чотири, шість, або чотирнадцять чоло-
вік і більше. Тому якщо труна згорить, то для родичів померлого це велика про-
блема. Родичам померлого нічого не залишається як вирити терміново печеру і 
сховати там труну. Зазвичай земля на кладовищі має бути теплою і сухою. Якщо 
у могилі з’явиться волога, вітер, мурахи, то для дітей і онуків це дуже псуватиме 
життя. Тому школа феншуй настільки складна, і спеціальне дослідження місця 
для могили має вплив на долю нащадків... 

Невловима китайська душа
А все ж таки китайська релігія - це релігія чи ні? Якщо це релігія, то має бути 

якась душевна віра. Нижчі класи вважають, що віра і релігія досить безпечні, 
тому на випадок, якщо потім все виявиться пустими словами, то нема чого суму-
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вати, до того ж атеїстам не треба буде спускатися до пекла. Це пояснює терпиме 
ставлення Китаю до іноземних релігійних традицій. Якщо без причини зачіпати 
християн і потім колись доведеться потрапити до християнського пекла, а там 
жодного знайомого обличчя, то можна і постраждати.

Як би там не було, та не могли визначитися. А в релігії іноді неможливо 
обмежитися неясним дипломатичним красномовством, треба відповісти «так» 
або «ні». 

Наприклад, людина все втратила, і тільки спираючись на внутрішні сили, вона 
може знову піднятися, створити нове майбутнє. Але в Китаї таке дуже рідко мож-
на побачити. Хоч і вірять, що «труднощі роблять людину», та якщо той, хто здо-
лав труднощі, падає одного разу, то підвестися він вже не зможе. І з цієї причи-
ни у китайських газетах майже через кожні два дні передруковують один вислів 
Едісона чи то Франкліна: «Поразка – мати успіху».

Китаєць, зазнавши поразку, може і вірить у себе, і добре робить все, що має 
зробити, але не своєчасно. Небо ніколи не допомагає тим, хто програв. «Небо» 
китайської інтелігенції схоже з «природністю» в сучасному мисленні. Величне 
йде своїм безжальним шляхом і не має ніякого відношення до милосердного бога 
у християнстві. У нас простонародна релігія теж зазнала впливу «неба» прадав-
ніх людей, і злочин має бути покараний, тому що злочин перешкоджає просуван-
ню природності, і одна добра справа не обов’язково буде винагороджена. 

Хоч і кажуть, що «небо не закриває людині шлях», але коли насправді на-
стають скрутні часи, дуже мало шансів врятуватися. У безвихідному становищі 
що ж може підтримати китайця? Релігія хіба що скаже йому, що це розплата за 
колишні гріхи, а яка ще втіха?

Жебрак не людина, тому що у конфуціанстві сфера людського дуже обмеже-
на. Самою головною умовою суспільного статусу людини є її зв’язки з іншими, і 
навіть ці зв’язки обмежені «п’ятьма відносинами»1. Дуже бідна людина не може 
дотримуватися конфуціанського вчення, тому, що спочатку вона має відповідати 
вимогам суспільства: мати гроші або власну землю, утримувати родину. Жебрак 
не може мати родини, або яких-небудь людських стосунків, тільки що просити у 
людей якогось співчуття, але це шкодить моральності людини. Тому жебрак не 
попадає під захист релігії. 

Бідна людина і жебрак не однакові. У всіх країнах світу нижчі класи найбільш 
набожні, тому що вони палко вірять у відплату прийдешнього життя. А китайські 
нижчі класи, тому що вони живуть скупчено, мають набагато більше людських 
зв’язків, обмежень, обов’язків, ближче до тисняви душ померлих за фасадом ки-
тайської релігії, глибше усвідомлюють, що це таке.

А той, хто має померти, теж не людина. Болісне самовідчуття розриває зв’язок 
між людьми. Тому таке рідкісне співчуття. У душевному стані смертельно хворої 
людини в Китаї ніколи не копирсалися. В нашій літературі, коли доходить до 
цього моменту, все обмежується рефлексіями стороннього спостерігача, і з цієї 
причини часто перетворюється на жорстокий фарс, такий як відомий «Дух смер-
ті» з привидом поліцейським у виконанні коміка у білому вбранні і високому 
капелюсі з надписом: «А гроші - мені».

Китайці зовсім не цікавляться причинами своєї долі, а навіть якщо і цікав-
ляться то не дуже насмілюються над цим замислюватись. Виходити у своїх дум-
ках за межі людського небезпечно, демони і привиди можуть скористатися цим 

1 «П’ять відносин» (китайською – wulun) – це відносини пана і слуги, батька і сина, 
старшого і молодшого братів, чоловіка і дружини, друзів.
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і прийти, краще їх ніколи не чіпати. Китайці зосереджують свою увагу на тому, 
що їм достеменно зрозуміле, на невеличкому фрагменті життя у світлі червоних 
ліхтарів. У цих межах китайська релігія дієва. А за межами цього все непевне, 
сповнене стражданнями. Все пусте, і як казала Янь Сіцзяо2: «Вимити руки, по-
чистити нігті, пантофлями місити багнюку».

Серпень 1944 р.
(Перекладено за виданням: 自己的文章/张爱玲著. 傳光明主编. - 北京：京华

出版社，2005).

Чжан Айлін – письменниця вишуканого стилю в сучасній 
китайській літературі

 На початку 20 століття китайська література змінила 
концепцію літератури, створила новий літературний 
метод, метод створення літературного твору сучасною 
китайською мовою. З першою високою хвилею літе-
ратурної творчості у всіх значеннях ця література при-
несла з собою дух експериментаторства. Якщо розгля-
дати літературний процес з точки зору особистостей, 
то ці експерименти викликали появу Лу Сіня, Шень 
Цунвеня, Чжан Айлін та інших, які і створили вишука-
ний літературний стиль сучасної китайської мови. 

Чжан Айлін (1920–1995) – одна з найвідоміших і 
суперечливих письменниць Китаю ХХ століття, на-
жаль, цілком невідома українському читачеві. Чжан 
Айлін народилася в 1920 році в Шанхаї у заможній ро-

дині з провінції Хебей. Вона жила в Сянгані, а померла в США в Лос-Анджелесі. 
1939 року поступила в Сянганський університет. 1941 року, коли почалася війна 
на Тихому океані, вона - студентка III курсу - була змушена повернутися в Шанхай. 
Через два роки вийшли в світ її перші значні твори і серед них «Кохання у перемо-
женому місті» («倾城之恋»). У 1952 році вона знову поїхала в Сянган, потім 1955 
року переїхала жити до Америки, де викладала в Каліфорнійському університеті. 
Найбільш відомі романи Чжан Айлін: «Кохання випаленої землі» (赤地之恋), 
«Плітки» («流言»), «Гнівна дама» («怨女»), «Півжиття» («半生缘»), «Широко 
розплющені очі» («张看») , «Жахливий сон червоного терема» («红楼梦魇»), «Над 
морем зацвітають квіти» («海上花开»), «Над морем опадають квіти» («海上花
落»), «Розчарування» («惘然记»). За її книгами знято більше десятка кінофільмів. 
Самий останній з них фільм режисера Енга Лі «Спокуса» («色. 戒»), що вийшов 
на екрани 2007 року. Фільм отримав кілька нагород на кінофестивалях, у тому 
числі, «Золотого лева» Венеціанського кінофестивалю.

Творчість Чжан Айлін живилася китайською й західною літературами. 
Письменниця багато зробила для розуміння китайської культури за межами 
Китаю. Іронічне ставлення до людей, цікаві історії, особистий досвід, пошуки 
істини - притаманні прозі Чжан Айлін. Все, що вона написала, є зрозумілим і 
духовним. А за змістом і художніми цінностями її твори і донині є найкращим 
відображенням складного періоду історії Китаю, в якому Чжан Айлін сформува-
лася як письменниця. 
2 Негативний персонаж класичного роману «Річкові заплави». 
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КУЛЬТУРА СУЧАСНОГО КИТАЮ

Особливості соціальної реклами в Пекінському метро

Н. Кірносова

Ідея написання цієї статті виникла зі згадки про одне з занять з філософії під час 
навчання в аспірантурі, коли ми обговорювали питання моралі (напевне, це була 
філософія І. Канта) і в процесі дискусії торкнулися проблем виховання й межі 
приватності. Як приклад втручання суспільства у приватні справи особистості з 
метою виховання наш викладач назвав оголошення в Київському метрополітені 
про те, що слід “поступатися місцем літнім людям, пасажирам з дітьми та інвалі-
дам”. Він закинув у дискусію думку про те, що всі ці дії мають бути внутрішнім 
вибором особистості, а робітники метрополітену не мають підстав (якщо ви, звіс-
но ж, не завдаєте шкоди іншим і не псуєте обладнання метрополітену) втруча-
тись у ваші особисті справи і змушувати вас поступатися своїм місцем. 

Та дискусія спричинила особистий інтерес – правда, не до питання про те чи 
можуть працівники метрополітену нам нав’язувати якусь лінію поведінки, чи ні 
(відразу зауважу, що не воно буде предметом обговорення в цій статті), а до шир-
шого явища, яке, так чи інакше, вже нав’язує нам певну лінію поведінки, зокрема 
й у метрополітені – йдеться про соціальну рекламу. Знайомство з Пекінським 
метрополітеном викликало новий спалах інтересу до цього явища й надало нову 
інформацію для міркування. 

Реалії пекінської підземки такі. Тут під час посадки й висадки ніхто не че-
кає на платформі, поки пасажири вийдуть з вагону і звільнять місця, щоб можна 
було сісти в вагон – коли двері відчиняються, то відразу утворюється два проти-
лежно спрямовані потоки, що призводить до штовханини й незручностей. Тут 
переважно не знімають рюкзаків, коли заходять у вагон, навіть у часи-пік. І тут 
у більшості випадків не поступаються місцем пасажирам з дітьми, дуже рідко 
пропонують своє місце літнім людям, тим більше чоловіки жінкам – ніколи! За 
рік користування цим метрополітеном мені трапився тільки один випадок, коли 
чоловік не кинувся швидше до вільного місця, а несподівано поступився ним 
мені, при цьому увесь вагон спостерігав за такими його діями вражено, без будь-
яких ознак розуміння чому він так робить (я припустила, що він жив у західних 
країнах) і тому, напевне, з якоюсь ворожістю щодо мене (адже нерозуміння по-
роджує ворожість). У їх житті ж прийнято навпаки – жінка повинна поступитися 
чоловікові! За цей самий рік я нарахувала аж чотири випадки, коли до вагону 
метро заходили літні пари і на вільне місце жінка турботливо всаджувала свого 
чоловіка, а сама залишалася стояти, при цьому в останнього це не викликало 
жодних заперечень і всіма сприймалося як норма! Тричі подібну поведінку я спо-
стерігала серед молодих пар. Я навіть достеменно порахувала таку дивину!

Можна було би подумати, що тут, в умовах перенаселення й жорсткої бороть-
би за кожний клаптик простору, склалася й своя логіка поведінки в метрополітені 
(наприклад, як же можна за дверима чекати, поки люди вийдуть, якщо ті, хто за-
лишаються в вагоні, встигнуть зайняти всі вільні місця!), однак цю думку спрос-
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товує потужна соціальна реклама, яка скрізь у підземці вчить з екранів моніторів 
і бігбордів у мультимедійній формі тим самим, звичним для нас, європейців, пра-
вилам: спочатку випустіть пасажирів, потім заходьте, поступайтеся місцем паса-
жирам з дітьми тощо. Причому на фоні її частотності й різноманіття оголошення 
диктора Київського метрополітену виглядають більш, ніж скромними. Виникає 
питання – чому ж не ефективна ця реклама? 

Як іноземець, який сприймає її більш відсторонено й має змогу порівняти з 
подібним явищем в інших країнах, я можу так відповісти на це питання – тому 
що в пекінському метро соціальна реклама переконує в своїй правоті, а не дово-
дить її, іншими словами, вона користується засобами тиску, такими як авторитет 
культури чи традиції, а не засобами раціонального представлення істини, тому 
вона й не сприймається серйозно (принаймні, в більшості випадків). 

Проаналізуємо окремі приклади соціальної реклами Пекінського метрополі-
тену, в яких “притягнутість доказів за вуха” є особливо очевидною, принаймні 
для іноземця.

Почнемо з серії рекламних сюжетів, дійовими особами яких є п’ясті, скла-
дені таким чином, щоб представити людину в мініатюрі: вказівний і середній 
палець – це ноги, інші пальці = руки, причому великий палець – це рухома рука, 
а безіменний і мізинець – підігнуті ніби нерухома рука, тильний бік долоні – це 
голова, яка має обличчя (очі й рот). П’ясті також мають ознаки гендерної й куль-
турної приналежності – бантик у п’ясті-леді й кашкет, мушка та вуса – у п’ясті-
джентльмена (вони, дійсно, більше нагадують представників західної цивілізації, 
ніж китайської). За участю цих п’ястей відзнято декілька відеороликів соціальної 
реклами про поведінку в метро, а також видрукувано біг-борди з пропагандою 
джентльменської поведінки на цьому виді транспорту. 

Насамперед цікавість викликає форма представлення ідей – тобто чому дійо-
вими особами обрали саме п’ясті?

Щоб з’ясувати це питання я спробувала виявити, які асоціації пов’язані в китай-
ській культурі зі словом рука/п’ясть1. Їх виявилося аж дві – контрольованість і безпека.

Про асоціацію руки з контрольованістю свідчить девіз, написаний на більшос-
ті бігбордів і плакатів із зображеннями п’ястей: 一路心随行 (досл.: І всю дорогу 
Вас супроводжуватиме серце). Згідно Ло Цзяньпіна – сучасного дослідника “ті-
лесного коду” китайських ієрогліфів – уявлення китайців про іманентний зв’язок 
серця й свідомості закріплені вже на рівні ієрогліфіки [汉字中...2011, 102], а 
основною якістю свідомості людини, як відомо, є її здатність контролювати всі 
процеси, які відбуваються з людиною. З іншого боку, рука – це очевидно най-
більш контрольований людиною орган тіла, тому підсвідомо її зображення може 
викликати асоціацію з контрольованістю і слухняністю, яка, якщо спрацює, буде, 
безперечно, додатковим чинником ефективності соціальної реклами.

Інша асоціація, причому одна з найдавніших, – це асоціація руки з безпекою. 
Ось що пише Ло Цзяньпін у тій же роботі “Тілесний код китайських ієрогліфів”: 
“Коли людство ще жило в лісі, сприйняття через дотик руки відігравало надзви-
чайно важливу роль. Особливо в сутінках у лісі без сприйняття на дотик не можна 
було обійтися ні для убезпечення себе, ні для здобування їжі” [汉字中…2011, 184]. 

Про використання асоціації між п’ястю й безпекою в соціальній рекламі 
Пекінського метрополітену свідчить не тільки вибір п’ясті як дійової особи для 
рекламних сюжетів, але й цілий окремий сюжет за її участю, де дві п’ясті – мати 

1 Зауважу, що ієрогліф 手 – “рука” є зображенням п’ятипалої руки (п’ясті) [汉字资
源…2005, 3]. 
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й дитина – проходять через турнікет: реклама вчить, що спочатку має пройти 
дитина, а потім мати, правою рукою проводячи карткою на турнікеті, а лівою 
контролюючи дитину, оскільки так безпечніше. Це правило ще й чітко прописане 
на бігборді: 孩子先，才安全 (досл.: Безпека – це тоді, коли дитина попереду). 
Однак цей бігборд менш цікавий у межах теми моєї статті, адже він не переконує 
(жодну матір у Китаї не потрібно переконувати доглядати за своєю дитиною), а 
тільки збуджує пильність і підказує найбільш безпечний шлях. Націлений на таку 
мету, цей бігборд є очевидно корисним і не потребує особливої аргументації.

Більш цікавим для моєї теми є інший сюжет з цієї серії, де люди-п’ясті навчають 
пасажирів Пекінського метро тому, що слід спочатку випустити людей з вагону, а 
потім заходити самим: у відеоролику поїзд під’їжджає до станції, двері вагону від-
криваються і дві п’ясті збираються вийти з вагону, тоді як інші дві п’ясті, що були на 
платформі, – увійти, при цьому жодна пара не хоче поступитися іншій, вони штов-
хаються в дверях, аж поки ті не зачиняються, поїзд рушає далі й виходить так, що всі 
залишилися в програші – хто хотів вийти, не вийшов, а хто хотів увійти – не увійшов. 

Судячи з заставки по завершенню ролика – 先下后上，文明有序 (досл.: 
Спочатку вийти – потім зайти: цивілізованість і порядок) – його автори хотіли 
показати (і переконати глядача), що під час посадки у вагон метро слід спочатку 
випустити пасажирів, а потім заходити самим – таким є порядок користування 
метрополітеном. Однак, намагаючись бути переконливими, автори ролика замас-
кували нібито очевидним причинно-наслідковим зв’язком [будете штовхати-
ся – не сядете в вагон]  логічну помилку [чекати, поки пасажири вийдуть – це 
не те саме, що не заважати їм виходити]. Тому на практиці, безперечно, ніхто 
не перегороджує навмисне шлях пасажирам, які виходять, натомість більшість 
пасажирів на платформі намагаються відразу ж захопити вільне місце в дверях, 
звужуючи, таким чином, шлях потоку, який виходить. Звичайно, що в реальності 
справа ніколи не доходить до того результату, що представлений у рекламно-
му ролику – вийти й зайти вдається всім, проте у спосіб явно не цивілізований. 
Однак саме тому, що ролик перебільшує реальну ситуацію, довіра до нього змен-
шується, адже перебільшуючи, він не демонструє об’єктивних закономірностей 
процесу, а переводить сюжет в умовну площину [якщо будете штовхатися, то не 
сядете в вагон], тож він і сприймається як такий, що не обов’язково відбудеться 
зі мною [адже якщо я не буду штовхатися, а займу ось це вільне місце скраю, то 
я не заважатиму іншим виходити, але сам уже буду в вагоні]. 

Міркуючи над цим рекламним сюжетом, я згадала як мене вчили батьки ко-
ристуватися суспільним транспортом, зокрема, спочатку випускати пасажирів, а 
потім заходити самій – мені пояснили, що коли люди вийдуть, у вагоні звільнить-
ся місце для того, щоб я зайшла. Це раціональне пояснення назавжди переконало 
мене поводитися саме так – навіть у Пекінському метро, де я в такому випадку 
чую позаду себе якісь невдоволені вигуки й можу спостерігати, як пасажири, що 
стояли за мною в черзі, все одно намагаються пролізти в вагон крізь зустрічний 
потік і в обхід мене! Я думаю, що на Заході люди добровільно поводяться в ме-
трополітені цивілізовано тому, що їм роз’яснили причини чому і звідки взялося те 
чи інше правило, а не просто послалися на авторитет порядку.

Тож порівнюючи два способи навчання правилам поведінки в метрополітені 
– свій, “західний”, і той, який використовується в Пекінському метро – я роблю 
висновок, що останній вдається до емоційних засобів переконання, але при цьо-
му не досягає своєї мети, адже мозок людини влаштовано так, що він потребує 
раціональних пояснень на остаточне і глибоке переконання. 
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Показово, що посиланням на авторитет, а не раціональними поясненнями на-
вчають і дітей у родинах, а не тільки в суспільних установах. Я зрозуміла це на 
прикладі одного випадку, який стався вже в під’їзді будинку, в якому я живу. 
Вийшло так, що я саме виходила з ліфту, а літня жінка з маленьким хлопчи-
ком збиралися сідати в ліфт. Як тільки двері розчинилися, хлопчик кинувся в 
середину, однак ледь не налетів на мене. Бабуся стримала його за руку й цікаво, 
що при цьому сказала: 先下后上2，你没有礼貌！(досл.: Спочатку вийти – потім 
зайти! Ти поводишся неввічливо!).  Тобто, дитину змушують бути ввічливою, 
не роз’яснюючи їй необхідності такої поведінки (вона ж могла сказати інак-
ше – коли люди вийдуть, ми спокійно сядемо в пустий ліфт), тож не дивно, що 
коли ввічливість починає суперечити якомусь власному інтересу, від неї легко 
відмовляються.

На завершення розмови про цей сюжет з п’ястями, ще додам, що спостерігати 
за пасажирами, які виходять з вагону, не менше цікаво, ніж за тими, що сідають 
у вагон: зрозумівши, що я чекаю, поки вони вийдуть, вони починають уповільню-
вати крок, ніби хочуть вповні насолодитися своїм статусом пасажира, якого по 
правилам слід пропустити. Хоча насправді логіка цієї поведінки для мене – за-
гадка. Може вони хочуть перевірити, наскільки в мене стане терпіння бути циві-
лізованою? Або чи я справді є такою, чи тільки вдаю, поки необхідність не тисне 
на мене швидше сідати в вагон?

Також переконливими у своїх межах, але не доказовими логічно й тому, 
очевидно, не дуже ефективними є ще декілька сюжетів соціальної реклами в 
Пекінському метрополітені.

Поступатися місцем пасажирам з дітьми тут навчають картонні фігурки. У 
цій рекламі також привертає увагу надмірність бажання показати себе, ніж пра-
вильно вписатися в певний соціальний простір. Сюжет реклами такий: на екрані 
з’являється стінка вагону з трьома сидіннями між двома дверима. На всіх трьох 
сидіннях сидять картонні пасажири. Поїзд приїжджає на станцію і в двері спра-
ва заходить картонна жінка з дитиною на руках і йде по вагону повз пасажирів 
на сидіннях. При цьому вони всі троє підскакують, щоб поступитися їй місцем, 
вона ж чомусь проходить аж до найдальшого сидіння біля лівих дверей і сідає на 
нього. Сюжет завершується написом: 善让礼，君子德 (досл.: Щира поступка – 
доброчинність цзюньцзи).

У мене виникає запитання: чому вчить цей ролик – поведінці в метро чи тому, 
як стати цзюньцзи? Судячи з того, що пасажири китайського метро зазвичай не 
вміють поступатися місцем пасажирам з дітьми, я роблю висновок, що реклама 
орієнтована все ж на друге – більш амбіційне – завдання. Тільки так можна по-
яснити і той факт, що в рекламному сюжеті зі своїх місць підстрибують усі троє 
пасажирів – що насправді смішно своєю показовістю і тим, що далеко не відпо-
відає реальному стану справ.

Насправді, поступатися місцем теж потрібно вміти – а для цього необхідно 
розуміти логіку процесу і причинно-наслідковий зв’язок: людині, яка тримає на 
руках не дитину, незручно триматися за поручень, тож вона легко може впасти 
і зашкодити іншим пасажирам, саме тому їй слід поступитися місцем, а не тому, 
що їй важко тримати дитину на руках (чоловікові з дитиною на руках може бути 
і не важко, але йому все одно слід поступитися місцем з міркувань безпеки). Що 
стосується власне малих дітей, то їм якраз справді важко довго стояти, або ж у 
переповненому вагоні їх легко можуть затиснути, просто не побачивши в натов-

2  Та ж сама фраза, що й написана на заставці до рекламного ролика з п’ястями. 
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пі, тому малу дитину краще посадити на сидіння. При цьому поступатися місцем 
підліткам немає необхідності – їхні фізичні якості вже цілком дозволяють їздити 
в метро на загальних умовах. Однак у Пекінському метро, на фоні переважного 
ігнорування пасажирів з немовлятами на руках, або з іще маленькими дітьми, я 
зустрічала випадки, коли люди поступалися своїм місцем підліткам! Напевне, це 
були ті одиниці, на яких вплинула реклама про те, як бути цзюньцзи, але чомусь 
мені здається, що цей ідеал доброчинної людини не передбачав безтолковості 
– коли поводяться певним чином не тому, що цього потребує логіка ситуації, а 
тому, що хочуть показати себе з кращого боку. 

Однак реклама з картонними пасажирами саме цьому і вчить – демонструва-
ти, що ти є цзюньцзи, навіть коли в тому немає потреби (наприклад, підскакувати 
з місця, навіть коли вже інший пасажир запропонував своє), однак автори цієї 
реклами, намагаючись бути переконливими, як і в випадку попереднього реклам-
ного сюжету, вдалися до перебільшення, яке завжди є відходом від реальності, а 
відтак – не придатне для наслідування в реальних умовах.

Насамкінець хочеться розглянути ще один рекламний сюжет – але вже не про 
поведінку в метро, а про поведінку в суспільстві в цілому. Цей сюжет входить 
до серії рекламних роликів про те, що слід відмовлятися від індивідуальних за-
собів пересування (приватних авто), а користуватися більш екологічно чистим 
суспільним транспортом (мається на увазі метрополітен).

Сюжет, який привернув мою увагу необов’язковістю вихідних посилок, на 
основі яких робиться остаточний висновок, такий: одне каченя, яке їде на со-
баці (власне авто), стикається з іншим каченям на такому ж собаці, яке перети-
нає йому шлях, вони не хочуть поступатися один одному, біля них збирається 
натовп таких самих качат на собаках, які починають сваритися між собою за 
право проїзду, але ніхто нікуди не їде; після цього пропонується варіант ви-
рішення проблеми – приїжджає великий слон (автобус), качата по черзі за-
бираються по його хоботу на спину і спокійно собі їдуть. Висновок з цього 
рекламного ролика очевидний – слід відмовитися від персонального транспор-
ту, який займає багато простору й забруднює навколишнє середовище, і корис-
туватися громадським транспортом. Але з точки зору логіки і цей сюжет, що 
називається, шитий білими нитками – адже чи обов’язково всі, хто їздить на 
власному транспорті, стикаються між собою? Звичайно ні, якщо вони дотри-
муються правил. Інша справа, що в китайців прийнято дуже вільно ставитися 
до правил дорожнього руху, по версії одного з представників цієї нації, вони 
не розуміють, як можна слухатись якоїсь абстракції, однак це – вже тема для 
окремої розмови. 

У реальності ж усе навпаки – у власному просторі людина почувається на-
багато більш комфортно, ніж у суспільному, де, насправді, ймовірність сутичок 
і суперечок значно більша (і вони таки трапляються)! Отже вихідний аргумент 
запропонованого ролика не представляє собою необхідної закономірності, тому 
й необхідність прийняти зроблений висновок викликає сумніви.

Переглянувши цей сюжет про качат, я зробила для себе висновок зовсім 
не про те, що не потрібно думати про власне авто, а про те, що в китайській 
культурі приватне здебільшого сприймається як шкідливе і не вітається. 
Втім, судячи з кількості авто на пекінських вулицях, це культурне положен-
ня, очевидно, неглибоко закріпилося в думках сучасних носіїв цієї культури. 
Можливо тому, що в аргументації його прихильники намагаються бути пере-
конливими, але не точними?
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Таким чином, розглянуті вище сюжети соціальної реклами в Пекінському ме-
трополітені свідчать про такі особливості аргументації як схильність до пере-
конливості, зокрема – показовості, на шкоду логічності. Однак ця особливість 
аргументації знижує їх ефективність як продукту, який повинен пропагувати 
певну ідею і впливати на споживача. Крім того, відсторонений аналіз вказаних 
рекламних сюжетів (наприклад, з точки зору іноземця) викриває певні культурні 
особливості, які підсвідомо задіяні в рекламному сюжеті, однак можуть не по-
мічатися носіями відповідної культури. Для іноземця ж вони відкривають багато 
цікавої інформації і вказують теми для подальших досліджень у площині культу-
ри, мови й мислення.
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КИТАЙ ТА ЙОГО СУСІДИ

Скульптура малих форм монгольського мистецтва  
в експозиції Муніципального музею особистих  
колекцій ім. О. В. Блещунова

О. Огнєва 

Наприкінці 80-х років минулого століття в Одесі з’являється Муніципальний 
музей особистих колекцій (1988 р.), який був створений на підставі зібрання 
Олександра Володимировича Блєщунова (1914–1991), знаного організатора на-
уки, засновника клубу альпіністів (1936 р.), дослідника і мандрівника. Музей роз-
містився в його колишній квартирі. І тому, на думку працівників, музей «зберігає 
в собі особистісні риси  “домашньої колекції”» [Муніципальний музей 2003, 2], 
що виокремлює його серед інших музеїв “особливою, неповторною атмосферою 
камерності та затишку”. 

Східна експозиція музею приваблює увагу відвідувачів незвичністю пред-
ставлених речей, що презентують образотворче мистецтво народів Східної Азії. 
Складовою представленої експозиції, окрім інших, є невелике за обсягом, мон-
гольське зібрання. Хоча експонуються речі випадкового походження, проте вони 
точно локалізовані за країною (з’явились у О.В. Блєщунова у Монголії) і мають 
чітко визначену верхню межу – 1950 рік – час перебування вченого у степах 
Монголії, коли він за завданням Академії Наук СРСР займався паспортизацією 
сільськогосподарських угідь1. 

Можливо, саме тоді експедиція Блєщунова перетнулася з археолого-етногра-
фічною експедицією (1948–1950), де працювали археологи С.В. Кисельов, на той 
час завідувач кафедри археології Московського університету, і Л. Євтюхова, а ет-
нографічний загін очолювала К.В. Вяткіна, які досліджували район Хара-Хоріна 
(він же Каракорум) – столицю Чингізхана. Нагодою такого припущення постали 
усні повідомлення музейних працівників, за якими предмети монгольського по-
ходження археологи передали О. В. Блєщунову ще у Монголії2, причому значна 
їх частина вже була ушкоджена. Наявність відповідної довідки у музейному ар-
хіві та спогади музейних працівників і дозволили визначити і країну походження 
пам’яток – Монголія, і верхню межу їх створення – не пізніше 1950 року. 

Це невеличке зібрання містить як речі сакрального мистецтва, так і декоративно-
ужиткового, які свідчать про різні параметри духовного життя монголів. До зібран-
ня входять рельєфи з дерева і глини та кругла металева скульптура, що презентують 
релігійний напрям монгольського мистецтва. Окрім того, туди ж ввійшла і дерев’яна 
скульптура малих форм, як кругла так і рельєф. Останні речі надають уявлення про 
світські розваги в монгольському середовищі. Йдеться про настільні монгольські 
ігри: “шатар”, або монгольські шахи, та “хорло”, яку вважають за різновид доміно.
1 Архів музею: Справка от 22.06.1951 о том, что собранные материалы сданы экспедицией 
в Архив экспедиции.
2 Усні повідомлення музейних працівників з посилкою на О. В. Блєщунова, зокрема. 
С. І. Остапової. 
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Згадка про те, що передані археологами речі вже були ушкодженими, і справді 
підтверджується станом самих речей. Згадана характеристика, переважно, сто-
сується скульптури. Але попри втрати та ушкодження окремі зображення вда-
лося ототожнити. Металева культова пластика, представлена, зокрема, скульпту-
рою Майтреї, будди Майбутнього. Він сидить на троні, спустивши ноги, готую-
чись йти у світи сансари; його руки у жесті повороту колеса дхарми чи вчення. 
Уявлення про майбутній прихід Майтреї до сансари пов’язане з утопічними ідея-
ми. На час його з’явлення у світі вік людини має складати 84 000 роки, а весь світ 
буде об’єднаний під своєю владою одного справедливого царя-буддиста. До скла-
ду зібрання входять скульптури багаторукої Цуктор, чи Ушнішавіджаї – богині 
мудрості, вершниці Палден Лхамо, або Шрі Деви (санскр.) – захисниці Лхаси, 
усього Тибету і його Святості Далай-лами. Невеличка скульптура одного з учнів 
Будди Шакьямуні (Маудгальяяни чи Шаріпутри) є частиною композиції “Будда 
з предстоячими”. І, як завжди, у будь-якій колекції такого роду представлений 
Цонкапа Лобсан-дакпа (1357–1419) – вчитель і засновник школи гелук. 

Скульптуру покровителя-ідама так і не вдалося ідентифікувати, оскільки по-
вністю відсутні атрибути, а інші елементи зображення є уніфікованими для пер-
сонажів цього розряду пантеону. Головні втрати – це відсутність атрибутів, а та-
кож втрати священних вкладень, що з’являються в скульптурах після здійснення 
обряду їх освячення [Огнева 2004, 33–48]. Одне з головних пояснень відсутності 
атрибутів, їх легкої втрати, полягає в тому, що вони, переважно, виготовлялися 
окремо від  основного зображення і тільки тим, чи іншим чином кріпилися до 
нього, а кріплення могли легко руйнуватися. 

Уявлення про монгольську графіку надає надзвичайний, нажаль ушкоджений, 
експонат. Це “парма” (тиб. par-ma) – матриця – кліше, дерев’яна дошка, на одному 
боці якої вирізьблено дзеркальне зображення “Авалокітешвари Екадашамукхі”, 
чи одинадцятитиликого і восьмирукого Ченрезі, бодхисаттви Милосердя – по-
кровителя и захисника Тибету. “Парма” – слово, похідне від тибетського дієслова 
“пар-ба”, “друкувати”. Його перше значення  – “книга”, “друковане видання”, 
а  в образотворчому мистецтві визначає і саму матрицю, і відбиток з неї. В мон-
гольській та бурятській книжковій традиції “бар” (от тиб. пар-ба) у видавничій 
справі це – дерев’яна матриця із дзеркально вирізьбленим з обох боків текстом, 
з якого робилися відбитки під час друкування книжок. Такий “бар” для видання 
книги малого розміру, що походить з Бурятії, представлений в експозиції музею 
Ханенків (2233 ДВ) [Огнєва 2000, 76]. 

Проте найбільшу частину зібрання складають цацха – культова рельєфна 
пластика, що штампувалася з глини з різними домішками. Цацха носилися в 
ладанці, або гау (тиб.), як оберіг, або розміщувалися на домашніх вівтарях, або 
на субургані (ступі, чи чортені), або пам’ятних спорудах. Цацха представля-
ють практично усі розряди пантеону. Серед вчителів присутні зображення Будді 
Шакьямуні з жестом найвищого пробудження, або уттарабодхи, Падмасамбхави 
(VIII ст.), буддійського проповідника і засновника школи н’їнгма – першої в іс-
торії тибетського буддизму, вже згаданого Цонкапи Лобсан-дакпи, Ролбі-дордже 
(1717–1786), чжанчжа хутухти II, керівника Пекінського буддійського центру. 
Розряд бодхисаттв представлений зображеннями “Ваджрапані”, “Тари Білої”, 
“Тари Зеленої”, “Ваджравідарани” та інших персонажів. Деякі з них яскраво 
розфарбовані, інші розписані бронзовою фарбою, що мала символізувати золо-
то. При уважному розглядувані ці цацха вражають вишуканістю ретельно про-
роблених деталей, яскравістю фарб. 
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Сакральною атрибутикою могли бути просякнуті звичайні побутові речі. Про 
це свідчить невеличка річ, на лицевій поверхні якої відтворена рельєфна ваджра, 
або в перекладі на тибетську мову – дордже, один із символів найвищої духовної 
сили, яку не перемогти і не здолати. Тому її і порівнюють з діамантом, який може 
розрізати будь-що, але сам діамант неможливо нічим розрізати, він є незмінний, 
чистий і прозорий. Ваджра відтворена на пряжці, за допомогою якої стягувалися 
ремні на виданнях томів Канону і книжок великого формату, або кріпилася будь-
яка річ побутового призначення. Ужитково-прикладне мистецтво представляють 
також ритуальні посудини, що зазвичай стоять на вівтарі і використовуються під 
час освячення та омовіння. Вода, що міститься в них символізує очищення та 
благословення, а також вважається амрітою, або напоєм безсмертя.

Особливу зацікавленість в зібранні викликають твори декоративної скульпту-
ри, які презентують світський напрямок духовної спадщини монголів. Йдеться 
про настільні ігри степовиків, що представлені наборами дерев’яних вирізьбле-
них скульптурок: розфарбованих, об’ємних зображень та невеличких пластинок 
з рельєфами на лицевому боці. Перша група, яку складають малі фігурки зеле-
ного, жовтого, червоного кольорів з зеленими і червоними цоколями розміще-
ні на дошці, є неповним набором монгольських шахів, або шатар, чия етимо-
логія сходить до шатаранг (перс.), чи чатуранга (санскр.), чи сатарам (на мові 
апабхранша)3 – найбільш близькій до монгольського читання. На дошці стоять 
король, або “нойон” (монг.) у вигляді вершника; ферзь, чи “берс”, (монг.) – фан-
тастична тварина, схожа на велику собаку. Можливо, тому пішак, чи хуу (монг.) 
відтворюється у вигляді щеняти, як знак того, вона може стати ферзем. Кінь, або 
“морь” (монг.) – це фігурка коня. Туру, чи “терег” (монг.) означає повозка, ки-
битка, віз. “Темее” (в перекладі “верблюд”) втілює слона, проте представлений 
як верблюд, але може бути і у вигляді слона. Досить часто розфарбовані не самі 
фігури, а їх цоколі, за якими і визначається колір фігур білих та чорних (зелених 
і червоних в монгольській традиції). 

Рис. 1. Шатар. Монгольські шахи. Не пізніше 1950-х років. Монголія 

3 Апабхранша – мова, що на 7 століття витисніла санскрит його народним розмовним варіантом.
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І хоча вважається, що, як правило, форма фігур однакова, проте варіантів у 
зображенні їх більш ніж достатньо. Особливою розмаїтістю відзначалися зобра-
ження “нойона”. Його могли зображати, як арата, який сидить із ягням на колінах, 
чи, навіть, аратки із безрогою козою; або як мисливця із рушницею чи луком; 
або воїна у військових обладунках із шаблею в руці, або навпаки – бородато-
го ченця, а в одному з наборів “нойон” представлений у вигляді музиканта із 
струнним інструментом [Кореняко 1990, 67, 76, 98, 99, 102, 105]. Серед відомих 
зображень “нойона” відшукати аналогію фігурі вершника з музейного набору 
поки не вдалося. Але схожого “нойона”, у вигляді вершника згадує у цікавому 
контексті С. Лувсанвандан, монгольський мистецтвознавець: “Вправний майстер 
Сономдорж, батько відомого монгольського письменника Буяннемєха, якось за-
мість короля шахів вирізьбив п’яного тайжи Жиме, який хитався верхи на коні. 
Так місце безликої фігурки зайняв реальній образ земної людини, яку наділили 
відчутним сатиричним відтінком” [цит. за Кореняко 1990, 101]. Щодо пішаків, то 
відтворювали, переважно, маленьких істот. Це могло бути не тільки щеня, як от у 
музейному наборі, але й верблюжа чи пташеня тощо. 

Майже кожна родина мала в домі комплект шатара. І до цієї гри монголи ста-
вились і ставляться з великою повагою. В їх середовищі хвалитися перемогою чи 
відверто радіти їй вважалося неприпустимим. Згідно монгольських легенд, вва-
жалося, що шанувальники шахів живуть довше ніж звичайні люди, а найвизна-
чніші майстри гри були майже безсмертними. Багато поколінь як безіменних, так і 
знаних різьбярів по кості, дереву і каменю, а серед них Гелегдандар, Дорждондог, 
Дагпа та інші присвятили свій талант створенню фігур шатару. Окрім того, гра в 
шатар була обов’язковою для літнього свята надом. 

Окрім шатару у складі зібрання знаходиться ще один комплект традиційної 
монгольської вже вище згаданої гри – різновид доміно. Цей комплект складається 
з 16 прямокутних дощечок, кожна з яких має визначений червоний контур і темне 
тло, на якому відтворені зображення як тварин річного циклу, так і благих емблем 
разом з іншими фігурами.

Рис. 2. Херел (хорло чи хорол). Монгольській різновид доміно.  
Не пізніше 1950-х років. Монголія 
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Йдеться про “хорло”, чи “хорол” (монг., варіант – “херел”), в яку монголи гра-
ють з XVI століття, або як вважають деякі дослідники цю гру винайшов чернець 
Ономбі гавж (1836–1912) з монастиря Іх хуре [Кореняко 1990, 110]. Гра має на 
меті викладання “юрт”, або фігур згідно їх вартості. На кожній дерев’яній дощеч-
ці чи кістянці відтворювалися зображення  однієї тварини з дванадцятирічного 
річного циклу (миша – “хулгана”; корова – “ухер”; барс, або тигр – “бар”; заєць 
– “туулай”; дракон – “луу”; змія – “могой”; кінь – “морь”; вівця – “хонь”; мавпа 
– “біч”; птах – “тахіа”; собака – “нохой”; свиня – “гахай”) і символів “восьми емб-
лем благих побажань” (колесо – “хорло”; коштовність, чи чінтамані – “ердене”, 
“зендмен”). Додавалися дощечки з іншими символами “восьми емблем благих 
побажань” (парасоля – дуг (тиб.), чи “цагаан шухер”; лотос – “бадам”; знамено 
– “жалцан”, мушля – “дунг”), а також зображення Гаруди – “Хан-Гарьд”, лева – 
“арслан”, свастики – “хас”. 

Варіанти цієї гри вирізняються кількістю кістянок – 60, 64, 72; кількістю кіс-
тянок однієї вартості – по 2 і по – 4; кількістю різновидів кістянок, доданих до 
календарних тварин [Кореняко 1990, 110]. Грати в хорло, тобто “будувати юрту”, 
було прийнято в перший вечір Саган Сара, монгольського Нового року. Щодо 
музейного комплекту хорло, то як, виявилося, він, так само як і комплект шатару, 
є неповним, оскільки складається тільки з 16 одиниць. 

Попри те, що “монголістика”, і зокрема зразки її пластики, у складі музей-
ної збірки Одеського Муніципального музею, є невеликою за кількістю предме-
тів, проте, як виявилося вона є надзвичайно цікавою за своїм змістом, оскільки 
презентує різні напрямки духовного життя монгольського суспільства. Під час 
відвідування музею є можливість ознайомитися і з сакральним мистецтвом, 
і світськими розвагами, зокрема з настільними іграми як от шатар та хорло. 
Особистість колекціонера завжди відбивається в речах, які складають його зі-
брання. Монгольська частина приватної колекції О.В. Блещунова, що постала 
основою Одеського Муніципального музею його імені, засвідчує неординарність 
і значимість цієї постаті в історії збереження духовного надбання народів різних 
країн, у тому числі і далекої Монголії. 
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К вопросу типологии персонажей японских средневековых 
военных повестей (на материале Сё:монки, Муцу ваки, Хо:гэн-
моногатари, Хэйдзи-моногатари, Хэйкэ-моногатари)1

В. Онищенко

О проблемах типологии персонажей и жанрового  
определения военных повестей
“Военные повести” (гунки-моногатари, или гунки, гункимоно), то есть повести, 
которые описывают драму военных столкновений, создавались в Японии, начиная 
с X-XI веков — времени начала политической активизации буси, или самурайства. 
Эти повести были чрезвычайно значимым явлением средневековой культуры, и 
их культурное влияние ощущается до сих пор. Ввиду того, что европейский на-
учный аппарат стал применяться в Японии весьма поздно, литературоведческие 
и текстологические исследования этих повестей начались лишь в XX веке, и даже 
текстологический анализ, позволяющий в общем представить относительную 
хронологию отдельных списков этих повестей, был в основном завершён лишь 
к 1970-м годам. На данный момент остаются не вполне ясны даже жанрово-ти-
пологические характеристики военных повестей. Так, например, ясно, что воен-
ные повести, как явствует из их названия, повествуют о сражениях. Однако же 
по-прежнему открытыми остаются вопросы — есть ли, помимо военной темати-
ки, иные типологические признаки, по которым можно объединить эти повести в 
один жанр? И весь ли массив военных повестей однороден по этим признакам?

В предыдущих исследованиях, посвящённых определению жанровых особен-
ностей военных повестей, помимо военной тематики, иных признаков для опре-
деления границ жанра практически не указано. Принято считать, что к литерату-
ре гунки относятся все произведения, описывающие события войн X–XVI веков, 
если только они не относятся к иному жанру — не являются, например, сисё, т. е. 
“историческим сочинением”, как Адзума-кагами, “Зерцало Восточных земель”. 
Однако же, ввиду отсутствия единого принципа жанрового деления, границы раз-
личных жанров оказываются размыты — так, например, кана-дзо:си, “записки 
каной”, включают в себя “записанные азбукой-кана повести, новеллы, описания 
технологических процессов, нравоучительные сочинения и пр., создававшиеся в 
конце Средневековья и в Новое время” (Нихон кокуго дайдзитэн, “Большой сло-
варь японского языка”, статья Канадзо:си). “Записки каной”, таким образом, вы-
делены в отдельный жанр по способу и времени написания, “военные повести” 
же – по тематике сюжета, и не вполне ясно, к какому жанру следует отнести те 
из “записок каной”, которые повествуют о событиях войн — к канадзо:си или к 
гунки-моногатари.

Поэтому, думается, в отношении исторически сложившихся названий, тради-
ционно применяемых к определённым комплексам текстов, — сисё, гунки-моно-
гатари, канадзо:си и т.п., не вполне уместно применение термина “жанр”, по-
скольку классификация текстов, отражённая в таких названиях, складывалась без 
применения научного подхода и не имеет общего классификационного принципа. 
Даже сама группа гунки-моногатари очень неоднородна, к ней часто относят как 
произведения, посвящённые описанию исторического (политического) события 

1 Работа выполнена в рамках стипендии “JSPS Postdoctoral Fellowship program for 
Foreign Researchers”. 
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(“Повесть о смуте годов Хэйдзи”), так и повести, описывающие биографию од-
ного исторического персонажа (“Сказание о Ёсицунэ”) или один эпизод частной 
жизни героев — например, месть (“Сказание о братьях Сога”).

Вместе с тем, при всей условности названия “военные повести”, ряд про-
изведений, традиционно относимых к этой группе, обладают как тематиче-
ским, так и композиционным сходством. Ранее Ю. Ооцу уже указывал на 
некую общность парадигмы восприятия событий мятежа, прослеживающу-
юся во многих военных повестях. Так, он пишет об “архетипе”, лежащем 
в основе военных повестей [Ооцу 2005, 31]: “В сообществе, разделяющем 
принцип превосходства верховной власти императора, появляются отступ-
ники (мятежники, враги престола), вносящие раздор в это сообщество, но 
под охраной сверхъестественных сил (синтоистских божеств, будд и богов 
буддийского пантеона, Неба), поддерживающих императора, верные ему 
вассалы усмиряют мятежников и восстанавливают общественный порядок”. 
Если же рассмотреть рассказ о мятеже с точки зрения методологии, исполь-
зовавшейся В. Проппом [Пропп 1998] и А.-Ж. Греймасом [Греймас 2000], 
то окажется, что Ю. Ооцу в самых общих чертах уже даёт общее описание 
функциональной и актантной моделей военных повестей, но в дальнейшем 
исследовании не развивает эту тему, обращаясь к анализу концептов, пред-
ставляющих идеологию императорской власти в военных повестях. Нам же 
думается, что именно анализ способа разворачивания сюжета и обнаружение 
общности функций персонажей в ряде произведений, интуитивно относимых 
к одному жанру, являются необходимыми шагами на пути к пониманию осо-
бенностей жанра и того способа восприятия событий, который привёл к по-
явлению этих произведений именно в такой, а не иной, форме.

К настоящему времени мы пришли к выводу, что “Записи о Масакадо” 
(Сё:монки), “Повесть о смуте годов Хогэн” (Хо:гэн-моногатари), “Повесть о 
смуте годов Хэйдзи” (Хэйдзи-моногатари), “Повесть о доме Тайра” (Хэйкэ-
моногатари), “Записи о смуте годов Дзёкю” (Дзё:кю:ки) и 1-13 свитки “Записей 
о Великом Мире” (Тайхэйки) обладают тематическим и композиционным сход-
ством, и указывали [Онищенко 2009; Онищенко 2011] на повторяемость отдель-
ных элементов повествования о мятеже в трёх военных повестях — “Записях о 
Масакадо” (Сё:монки), “Повести о смуте годов Хогэн” (Хо:гэн-моногатари) и 
“Повести о смуте годов Хэйдзи” (Хэйдзи-моногатари). Там же мы выделили ос-
новные части, составляющие описание событий мятежа. В ходе дальнейшего ис-
следования обнаруживались всё новые сходства в описании мятежа, и на данный 
момент мы можем представить разворачивание сюжета таким образом:

1) события, предшествующие мятежу, его причины:
1.1) представление главного зачинщика мятежа;
1.2) причины мятежа;

2) события мятежа:
2.1) сговор мятежников;
2.2) начало мятежа;
2.3) увещание;
2.4) продолжение мятежа;

3) усмирение мятежа:
3.1) совет верных императору вассалов;
3.2) военные действия против мятежников;
3.3) поражение или смерть мятежников;
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4) последствия мятежа:
4.1) награждение верных императору вассалов;
4.2) наказание выживших мятежников;
4.3) несчастья, постигшие семьи мятежников.

Таким образом, мы можем представить рассказ о мятеже в виде временной по-
следовательности из ограниченного количества функций, подобно тому, как это 
было сделано в отношении волшебной сказки в исследовании В. Проппа.

Пожалуй, следует оговориться — мы не хотим сказать, будто бы рассказ о 
мятеже каким-то образом происходит от волшебной сказки, для этого у нас нет 
достаточных оснований. Но несомненно, что в процессе осмысления социаль-
ных событий средневековыми авторами военные повести обретают настолько же 
устойчивую схему изложения событий, как и фольклорные волшебные сказки, 
рассказывающие о событиях заведомо невероятных, и при сопоставлении рас-
сказа о мятеже в различных военных повестях заметна инвариантность способов 
действия персонажей, хотя сами персонажи, выполняющие сходные действия, в 
каждой повести другие. На основании этого сходства функций персонажей раз-
личных повестей мы можем выделить классы персонажей в рамках повествова-
ния о мятеже любой из рассматриваемых повестей и таким образом приблизить-
ся к пониманию особенностей и границ жанра.

Об основных типах персонажей военных повестей
Рассматриваемые здесь военные повести посвящены событиям, которые оха-

рактеризованы в их тексте как “мятеж”, и потому нам представляется необходи-
мым выделение классов, или типов персонажей на основании их отношения к мя-
тежу, то есть тех функций, или действий, которые осуществляют эти персонажи 
в ходе мятежа как основного события произведения.

Мы можем выделить следующие типы персонажей: 1) “Мятежники”, среди 
которых особую роль играет “главный зачинщик мятежа”; 2) “царствующий им-
ператор”; 3) “верные императору вассалы, усмиряющие мятеж”; 4) “родственни-
ки мятежников”, 5) “придворные”. Ниже мы рассмотрим роль первого из этих 
типов, “мятежников”, в тех эпизодах, которые присутствуют в каждой из трёх 
повестей — “Записях о Масакадо” (Сё:монки), “Повести о смуте годов Хогэн” 
(Хо:гэн-моногатари) и “Повести о смуте годов Хэйдзи” (Хэйдзи-моногатари).

Об описании действий “мятежников” в трёх военных повестях
К типу “мятежников” мы относим тех персонажей, которые в ходе мятежа 

противостоят императорской власти. Среди них можно выделить такие подтипы, 
как 1а) “главный зачинщик мятежа” и 1б) “второй зачинщик мятежа”.

Представление того персонажа, который в повести характеризуется как “глав-
ный зачинщик мятежа”, всегда находится в начальной части повестей. “Записи о 
Масакадо” начинаются с характеристики Масакадо, который впоследствии объ-
явит себя “новым государем” (синно:):

1. Говорят, что этот Масакадо был потомком в пятом колене госуда-
ря Амэкуни Осихаруки Амэноситасиросимэсу, правившего из дворца 
Касивабара2, и внуком принца Такамоти, потомка государя в третьем колене. 
Отец его — Тайра-но асон Ёсимоти — был военачальником Охранного ведом-
ства... (1. Вступление)3

2 Т. е. императора Камму (737-806, пр. 781-806). 
3 Здесь и далее перевод “Записей о Масакадо” выполнен по изданию [Сё:монки... 2000]; 

разбивка текста на главы указана по тому же изданию. 
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В “Повести о смуте годов Хогэн” экс-император Сутоку, организатор мятежа 
Хогэн, также представлен в начале повести:

2. ...в восемнадцатый день пятой луны пятого года Хоэн4, у государыни 
Бифукумонъин, которая тогда ещё была государевой наложницей, родился 
будущий государь Коноэ5. ...в седьмой день двенадцатой луны первого года 
Эйдзи6, в возрасте трёх лет он вступил на престол. ...Никакой недуг не одоле-
вал прежнего государя7, а потому такое насильное смещение с престола было 
ему неприятно. ...Будучи так против своей воли отстранён от престола, заду-
мал он то ли занять его вновь, то ли сделать государем своего первого сына, 
принца Сигэхито – трудно узнать, что именно он желал в сердце. (Св. 1 “1. 
Воцарение государя Го-Сиракава”)
В “Повести о смуте годов Хэйдзи” первым из действующих лиц повести пред-

ставлен Фудзивара-но Нобуёри:
3. Был в недавнее время человек, звали которого Фудзивара-но асон 

Нобуёри. Происходил он из рода Амацу Коянэ, был потомком канцлера 
Мититака в восьмом колене, внуком Мототака, правителя земли Харима и сы-
ном Иё-но самми Тадатака. Не был он сведущ ни в искусстве кисти, ни в ис-
кусстве меча, не было у него ни способностей, ни дарований. Вот только был 
обласкан он монаршими милостями несмотря ни на что... (Св. 1 “1. О том, как 
учинилась распря между Нобуёри и Синдзэем”)
Причины, по которым “главные зачинщики мятежа” идут против центральной 

власти, в трёх повестях различны, но после описания этих причин в повестях 
всегда следует сцена сговора мятежников. Здесь мы видим второй подтип мятеж-
ника – 1б) “второй зачинщик мятежа”. Попробуем сравнить следующие эпизоды 
трёх повестей:

4. (“Записи о Масакадо”) Тем временем наместник земли Мусаси Окиё-но 
Оокими втайне встретился с Масакадо и говорил ему о своих планах: “(А)
Если посмотреть на то, как всё повернулось, то даже за то, что захватили одну 
землю, наказание последует немалое. (Б) Теперь уж всё равно – захватим же 
все земли Бандо8, и посмотрим, что выйдет!» Масакадо отвечал на это: «Г) Я 
сам нынче только об этом и думаю. Ведь и в давние времена принц Хансоку9, 
возжелав взойти на престол, обезглавил тысячу царей. А другой принц, же-
лая занять престол, бросил отца в темницу за семью запорами. Раз уж (В) я, 
Масакадо, происхожу из рода кшатриев, в третьем колене потомок государя10, 
то желаю я начать с Восьми земель, а там захватить и государеву столицу! 
4  1139 г.  
5 Т. е. императора Камму (737-806, пр. 781-806).  
6 1139 г.
7 Т. е. Сутоку 
8 Земли Бандо, или Восемь (восточных) земель – земли Сагами, Мусаси, Ава, Кадзуса, 

Симоса, Хитати, Кодзукэ, Симоцукэ. 
9 Принц Хансоку (букв. “Пятнистоногий”) – персонаж сутры Ниннокё: (“Сутра о человеко-

любивом царе”), сын царя страны Магадха, рождённый от львицы, отчего ноги его имели пят-
нистую окраску. Прослышав, что для того, чтобы стать вселенским правителем, необходимо 
убить тысячу царей, начал убивать. Истребив 999 царей, раскаялся и обрёл просветление. 

10 Масакадо был потомком императора Камму в пятом колене. Возможно, речь идёт о 
том, что Масакадо является внуком принца, а именно принца Такамоти, внука Камму, ко-
торый получил фамильное имя Тайра и стал основателем этого рода. См. также “Повесть 
о доме Тайра”, с. 28. 



131

(Б) Ныне же первым делом надлежит нам отобрать печати у правителей зе-
мель и изгнать их прочь в столицу. Сделаем это — и будем сжимать в руках 
Восемь земель, а там и весь народ нам подчинится!” На том и порешили... (14. 
Масакадо нападает на управу земли Хитати)

5. (“Повесть о смуте годов Хогэн”) Новый государь-инок11 втайне с при-
язнью говорил Левому министру: “В) ...в силу благой кармы Десяти доброде-
телей в прошлой жизни возродился я первенцем государя... удостоился титула 
повелителя десяти тысяч колесниц. А) хотя Сигэхито12 был среди тех, кому 
прежний государь-инок Тоба должен был передать священный титул, его обо-
шёл посторонний, ничего не сведущий ни в искусстве кисти, ни в пути меча 
Четвёртый принц13! ...две весны и две осени я скрывал обиду, зная, что луны и 
дни неизбежно проходят, сменяя друг друга. А сейчас, когда прежний государь-
инок сокрылся в облаках, чего мне страшиться? Б) Если и я начну сражаться за 
власть над миром — это вряд ли будет нарушением воли богов и людских ожи-
даний!” А Левый министр с самого начала думал: “Если этот государь овладеет 
миром, то, без сомнений, назначит меня регентом!” — и отвечал: “Г) Так и сле-
дует поступить! У вас всё получится!” — так он изволил поддержать Нового 
государя-инока. (Св. 1 “4. О том, как Новый государь-инок задумал мятеж”)

6. (“Повесть о смуте годов Хэйдзи”) Выжидал Нобуёри удобного случая, и 
вот ...Тайра-но Киёмори отправился по обету в паломничество в Кумано, взяв 
с собой своего старшего сына... Пользуясь таким случаем, Нобуёри пригласил 
Ёситомо и сказал ему: “А) Этот Синдзэй, только потому, что он муж государе-
вой кормилицы Ки-но Нии, вершит большие и малые дела Поднебесной, как ему 
вздумается, ...втираясь в доверие к государю, наговаривает на меня. Если позво-
лить ему продолжать так и дальше, он развалит страну, поднимет смуту в мире и 
станет источником великих бедствий. Б)...нужно нам с вами, господин, всё хоро-
шенько обдумать.” Так уговаривал он Ёситомо, и тот отвечал: “В) Я, Ёситомо, по-
томок сына Шестого принца14 в седьмом поколении. С помощью искусства лука 
и стрел усмиряли мы смутьянов, передавали воинские умения от отца к сыну 
и сокрушали войска государевых врагов. Однако же в смуту прошедших годов 
Хогэн весь род наш был объявлен врагами государя и истреблён. Я, Ёситомо, сбе-
рёг свою жизнь только для того, чтобы исполнить мой тайный умысел касатель-
но Киёмори. Вам, наверное, это было и ранее известно, и ничего удивительного 
в том нет. Г) Давнее моё желание — сделать как вы приказываете и возродить 
дом Минамото, если не случится непредвиденного и будет сопутствовать нам 
случай!” (Св. 1 “2. О том, как Нобуёри задумал уничтожить Синдзэя”)
Нетрудно заметить сходство этих эпизодов трёх повестей. Во-первых, сама 

внутренняя структура этой сцены повторяется, в ней всегда присутствуют А) кра-
ткое описание причин мятежа и удобного повода, Б) способ действий мятежников, 
В) поминание о происхождении одного из мятежников от императорского рода; 
Г)  согласие на совместные действия против императорской власти. Во-вторых, 
сцена сговора мятежников всегда маркирует окончание первой части произведе-
ния, описывающей причины мятежа, и начало новой фазы повествования – мя-
тежники приступают к активным действиям по осуществлению своих планов.

11 Экс-император Сутоку. 
12 Сын Сутоку. 
13 Го-Сиракава.
14 Т. е. внука императора Сэйва (годы правления 858–876) Минамото-но Цунэмото, 

которому было пожаловано фамильное имя Минамото. 
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Упоминание предков-императоров в эпизодах сговора мятежников стоит, по-
жалуй, отметить особо. В “Записях о Масакадо” функция такого упоминания 
вполне ясна — происхождение Масакадо от императоров служит обосновани-
ем притязаний Масакадо на императорский титул. В “Повести о смуте годов 
Хогэн” эта функция сохранена — экс-император Сутоку так объясняет права 
своего сына на наследование императорского титула; таким образом, в двух 
первых повестях “главный зачинщик мятежа” через упоминание своей генеа-
логии пытается обосновать право на узурпацию трона. “Повесть о смуте го-
дов Хэйдзи” же интересна тем, что в ней не идёт речь о прямой узурпации, то 
есть ни один из мятежников и не планирует занять престол. Самое большее, 
что можно предположить из текста повести, это что мятежники, Фудзивара-но 
Нобуёри и Минамото-но Ёситомо, возведут на трон удобного им человека из 
императорского рода:

7. ...ещё в столице пошёл слух, будто бы, когда начальник стражи Нобуёри 
и левый конюший Ёситомо, сговорившись, под покровом ночи напали на дво-
рец государя-инока на Третьем проспекте и сожгли его, что и государь-инок, и 
царствующий государь не смогли выбраться и погибли в пожаре. И будто бы 
нового государя уже ввели во дворец. (Св. 1 “4. О том, как сыновей Синдзэя 
отстранили от должностей”)
Подобная практика существовала и ранее; так, экс-император Тоба назначал 

и смещал своих сыновей-императоров (Сутоку, Коноэ, Го-Сиракава), до него так 
поступали и Фудзивара, а позднее Тайра-но Киёмори добился воцарения своего 
внука, императора Антоку, сына дочери Киёмори и императора Такакура. Таким 
образом, “Повесть о смуте годов Хэйдзи” описывает отличную от других пове-
стей ситуацию, в которой ни один из мятежников сам не претендует на импера-
торский титул. При этом эта повесть следует композиционной схеме предыдущих 
повестей даже в деталях. Одной из таких деталей, на наш взгляд, и является упо-
минание предков-императоров в сцене сговора мятежников – в данной повести 
оно присутствует несмотря даже на то, что утратило смысловую нагрузку, кото-
рую имело в более ранних повестях.

“Главный зачинщик мятежа” почти всегда присутствует в сцене увещания. 
Эта сцена следует после описания начала мятежа, в ней некто пытается угово-
рить “главного зачинщика” остановиться, но тот пренебрегает доводами уговари-
вающего и решает продолжить мятеж. Рассмотрим эти эпизоды:

8. (“Записи о Масакадо”) В то время Масахира, младший брат нового 
государя15, в тайной беседе сказал ему: “Престол достаётся государю не в 
состязании умом, и не через применение силы. С давних времён и до на-
ших дней государи, для которых основа — Небо, а уток — Земля, правители, 
что унаследовали дело государя, — всем им власть дана Небом. Теперь надо 
держать совет да хорошенько всё обдумать! Как бы не вышло так, что люди 
потом будут вас поносить! Прошу подумать об этом!..” И снова, когда новый 
государь отдыхал, оруженосец Ива-но Кадзуцунэ почтительно промолвил: 
“Если вассалы поправляют государя, он не впадёт в несправедливость. Если 
вы их не послушаете, стране  может грозить опасность. Говорят, что тех,  
кто идет против воли Неба, непременно ожидает несчастье, а те, кто предает 
государя, непременно понесут наказание.  Хотелось бы, чтобы новый госу-
дарь  вспомнил о наставлении Дживаки и принял решение, хорошенько все 
обдумав”. (18. Масахира увещевает Масакадо)
15 Начиная с этого места, автор часто называет Масакадо “новым государем”.
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9. (“Повесть о смуте годов Хогэн”) Норинага, не зная уж, что и делать, на-
правился в усадьбу Среднего министра из Токудайдзи Санэёси и рассказал 
ему обо всём. Средний министр не на шутку встревожился: “Да разве быва-
ют люди, что втайне задумывают такое! Какой безрассудный замысел! Пусть 
свет и приблизился к своему концу, но всё же судьба императоров неподвласт-
на воле людей, а вершится лишь по воле Великого святилища Исэ и храма 
Хатимангу! Пусть мала страна наша, подобная рассыпанным зернам проса, но 
божества хранят однажды установленное священное наследование! Всегда в 
блаженные времена прежних правлений власть переходила к младшему брату. 
Хоть и тяжело это, но сейчас не впервые государь был смещён с престола и 
отстранён от власти. А потому следует предоставить судьбу воле Неба, а если 
тяжко на сердце — то почему бы, к примеру, не принять постриг, затворить-
ся где-нибудь и молить будд, богов и Три сокровища о принце Сигэхито? А 
уж выезжать в столицу, не дождавшись окончания траура по отцу, когда он 
пребывает во тьме — это и вовсе недоступно моему скромному разумению. 
Передай ему тайно от меня: “Потом непременно пожалеете об этом!” — так он 
высказал своё мнение. Норинага, вернувшись к государю-иноку, доложил (об 
этом). (Св. 1 “6. Раскрытие заговора Нового государя-инока, а также об обряде 
проклятия, и о возражениях Среднего министра”)

10. (“Повесть о смуте годов Хэйдзи”) Мицуёри... увидел своего младшего 
брата, бэтто16 Корэкату. Мицуёри подозвал его и сказал: “...Ни разу мы не были 
замешаны в чём-то дурном. И пусть в нашем роду не было Великих министров, 
но мы всегда были в числе добрых вассалов и никогда не сговаривались с кле-
ветниками, что стремятся возвыситься... Устрой всё так, чтобы с государевым 
яшмовым телом не случилось беды, хорошо обдумай и ничего не упусти!.. Что 
же это случилось с этим миром? В государевой трапезной, где должен пребы-
вать нынешний государь – живёт начальник привратной стражи. Государя он 
поселил в Покоях Чёрной двери! Хоть и наступил век Конца Закона, но Солнце 
и Луна ещё не упали на землю! За какие же грехи в прошлых жизнях при-
велось мне родиться в таком мире, видеть и слышать такие печальные дела! 
В Ханьских землях бывало, что подданный занимал государев престол, но не 
слыхал, чтоб в нашем краю случалось такое. Как же сберегут Закон государей 
богиня Аматэрасу и святилище Хатимангу17? (Св. 1 “9. О том, как Мицуёри по-
шёл на совет во дворце, а также о том, как Киёмори прибыл в Рокухара”)
В первых двух повестях “зачинщик мятежа” отказывается последовать советам 

и продолжает мятеж. Лишь “Повесть о смуте годов Хэйдзи” отличается тем, что 
бэтто Корэката, не являющийся главным мятежником, прислушивается к совету 
увещевающего его брата, Мицуёри, и помогает императорам бежать. Мы уже ука-
зывали [Онищенко 2011, 262], что в этих увещаниях выражена некая мораль, по-
являющаяся в начале повествования для того, чтобы быть подтверждённой самим 
ходом последующих событий — не прислушивающийся к увещанию “главный 
зачинщик мятежа” терпит поражение или гибнет в бою; таким образом, увеща-
ния выражают “правильную” позицию по отношению к действиям мятежников. 
Идеологической основой этой позиции служит сначала конфуцианская идея “ман-

16 Бэтто: – должность начальника Императорского архива (Курододокоро).
17 Солнечная богиня Аматэрасу, считавшаяся прародительницей императорского рода, 

и божества храмов Хатимангу (Уса-Хатимангу, Ивасимидзу Хатимангу) традиционно 
воспринимались как божества-хранители наследования императорской власти, оберега-
ющие императорский род.
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дата Неба” (“Записи о Масакадо”), а впоследствии — представления о божествен-
ном происхождении императорского дома. Что же говорят нам сцены увещаний 
о типологии персонажей и особенностях этих повестей, и почему в “Повести о 
смуте годов Хэйдзи” данная сцена выглядит иначе, чем в других повестях?

Суть и функция этой сцены может быть выражена словами: “некто убежда-
ет зачинщика мятежа остановиться, мотивируя свои слова неизбежностью по-
ражения мятежников вследствие вмешательства сверхъестественных сил; зачин-
щик отказывается, и тем обрекает себя на страдания”. Таковы сцены увещания в 
“Записях о Масакадо”, “Повести о смуте годов Хогэн” и позднее — в “Повести 
о доме Тайра”, “Записях о Великом Мире”. И лишь в “Повести о смуте годов 
Хэйдзи” объектом такого увещания становится второстепенный персонаж — 
бэтто Корэката, и он не отказывается, а соглашается с доводами увещевающего. 
Выше мы говорили об отличии мятежа Хэйдзи от предыдущих, а также о том, что 
эта повесть следует композиционной схеме других повестей, хотя и описывает 
отличную от них ситуацию — в ней нет попытки прямой узурпации император-
ской власти. В этой повести мотивы двух мятежников — Фудзивара-но Нобуёри 
и Минамото-но Ёситомо — различны, первый стремится устранить конкурента 
в борьбе за влияние при дворе, второй же — отомстить за родичей, погибших в 
мятеже Хогэн и за несправедливость, проявленную домом Тайра по отношению 
к нему. Нобуёри изображён честолюбивым и недалёким человеком, а Ёситомо — 
одержимым жаждой мести, и результат увещания, обращённого к ним, был бы, 
на наш взгляд, очевиден. Вероятно, именно здесь кроется причина изменения 
структуры ситуации “увещания”, хотя влияние предыдущих повестей оказалось 
настолько сильным, что сама сцена увещания сохранилась и в этой повести.

В дальнейшем повествовании мятежники терпят поражение и, в зависимости 
от исторических реалий, гибнут или отправляются в ссылку, на чём повествова-
ние о самом мятеже заканчивается. В последней части произведений, где речь 
идёт о последствиях мятежа, мятежники уже не являются инициаторами собы-
тий, а становятся объектами проявления воли победивших — выживших мятеж-
ников судят, казнят, ссылают.

Выводы
Выше на примере “мятежников”, как одного из типов персонажей, мы показа-

ли, что при всём различии мотивов тех, кто восстаёт против центральной власти, 
описание их действий в ходе мятежа во многом совпадает. Один из мятежников 
по своей воле либо же в силу обстоятельств становится инициатором мятежа и 
сговаривается с другим мятежником. Некто пытается убедить одного из этих мя-
тежников в тщетности попыток противостоять власти императора, но не встреча-
ет понимания, сражения продолжаются и приводят к нейтрализации (пленению 
или гибели) мятежников.

Здесь мы рассмотрели лишь один из типов персонажей гунки-моногатари, и 
анализ функций других типов ещё не завершён, но уже ясно, что не только ком-
позиция, но и актантная схема приведенных повестей обладает ярко выраженным 
сходством (отличающим их от, например, “Сказания о земле Муцу” или “Записей 
о Второй, трёхлетней войне в Осю”), что позволяет отнести эти повести к одному 
субжанру внутри гунки-моногатари. Вопрос происхождения данной разновидно-
сти военных повестей сложен и требует дальнейшего детального изучения произ-
ведений китайской и японской литературы, предшествующих появлению первых 
гунки. А возможно, корни данного культурного феномена найдутся в дальнево-
сточном фольклоре — мифе и сказке.
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Контакти Фен Юйсяна з Улан-Батором

І. Отрощенко 

У другій половині 1920-х років одним із пріоритетних напрямів політичного 
курсу МНР стала активізація національної революції у Внутрішній Монголії під 
проводом МНРП1. Важливе значення у цьому процесі приділялося контактам із 
впливовим китайським генералом Фен Юйсяном (командуючим 1-ї Національної 
армії Китаю), що мали місце у 1925–1927 роках. 

Фен Юйсян спочатку примикав до чжилійської групи мілітаристів, яка з 1920 
року знаходилася у владі в Пекіні. 22 жовтня 1924 року він несподівано залишив 
фронт проти Чжан Цзоліня2, зайняв Пекін і заарештував президента Цао Куня 
(лідера чжилійської групи). Фен Юйсян заявив про свою підтримку програми 
Сунь Ятсена та гоміньдану, легалізувавши на підвладній території діяльність 
гоміньдану та КПК3, звернувся за військово-технічною підтримкою до СРСР. 
Основні сили його армії, що зайняли столичний округ та Внутрішню Монголію, 
стали іменуватися 1-ю Національною армією. На початку листопада 1924 року у 
Пекіні, внаслідок угоди тимчасових союзників – Чжан Цзоліня та Фен Юйсяна, 
був сформований коаліційний уряд. Посаду президента обидві сторони погоди-
лися надати генералу Дуань Цижую. 

Національні (Народні) армії – збройні сили в північній частині Китаю, ство-
рені Фен Юйсяном та кількома іншими китайськими військовими з військ, що 
відпали від армії чжилійської групи мілітаристів. Територіально Національні 
армії (1-ша, 2-га, 3-тя) займали провінції Ганьсу, Суйюань4, Чахар, Чжилі, 
Хенань, а з січня 1926 року і Жехе5 [Мировицкая 1981, 150]. Ставка Фен Юйсяна 
спочатку була у Пекіні, потім у Калгані, Баотоу. Чжан Цзолінь контролював 
Маньчжурію, Шаньдун, Чжилі, Жехе, а також Аньхой і Цзянсу. Отже, у ре-
зультаті захоплення окремими китайськими мілітаристичними угрупованнями 
певних районів Внутрішньої Монголії такі частини монгольського етносу як 
чахари, тумети, ордосці перебували під владою Фен Юйсяна. Князі східної час-
тини Внутрішньої Монголії примкнули до мукденської групи мілітаристів Чжан 
Цзоліня. Національні армії як за чисельністю, так і за озброєнням, боєздатністю 
значно поступалися армії Чжан Цзоліня [Мировицкая 1981, 143]. Терени, зайняті 
Національними арміями, були в цілому достатньо великі, проте такі області, як 
Внутрішня Монголія та провінція Ганьсу, були малозаселені і бідні на матері-
альні ресурси. Мукдено-чжилійська ж коаліція володіла східними провінціями 
Китаю, які відрізнялися великою щільністю населення, були багаті на матеріаль-
ні ресурси та шляхи сполучення [Благодатов 1979, 84].

Вже восени 1924 року було відомо про спроби Фен Юйсяна зв’язатися з мон-
голами, зокрема, про його бажання бачити неподалік від Калгана одну монголь-

1 МНРП – Монгольська Народно-Революційна Партія. 
2 Чжан Цзолінь – військовий правитель Маньчжурії у 1917–1928 рр.
3 КПК – Комуністична партія Китаю, виникла у 1921 році. В період блоку з гоміньда-

ном партія вела легальну діяльність у Південному та Центральному Китаї (сфера влади 
гоміньдану) і нелегальну у Північному Китаї. 

4  Суйюань – Улан-Цабський та Іхе-Дзунський сейми Внутрішньої Монголії.
5 За адміністративним розподілом, проведеним у 1914 році, терени Внутрішньої Мон-

голії ввійшли до складу провінцій Жехе, Чахар та Суйюань, і частково до Ганьсу (захід), 
і Маньчжурії (схід).
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ську бригаду [Переписка… 2008, 365]. Його союз із Комінтерном та гоміньданом 
передбачав перетворення Монголії на транзитний пункт поставки зброї та по-
тенційну базу революційного руху в Північно-Східному Китаї. Збереглася нотат-
ка Л. Карахана6  наркому закордонних справ Г. Чичеріну “Про китайсько-мон-
гольські відносини та вирішення монгольського питання” (від 15.02.1925). В ній 
радянський повпред у Китаї, зокрема, зазначає: “Фен Юйсян, влаштувавшись у 
Калгані, має очевидно, дуже широкі плани відносно Зовнішньої Монголії, спів-
робітництва з нею й, ймовірно, сподівається домовитися з Ургинським Урядом 
задля кардинальнішого вирішення монгольського питання”. Щодо засад, на яких 
мали домовлятися монголи, то “…вже давно нами вирішено, що ми маємо, за 
обставин, коли це буде потрібно, змусити монголів до автономії, дуже широкої 
автономії, із правом мати посла в Москві, із правом мати свою власну армію”7. 

1 березня 1925 року Л. Карахан писав про Фен Юйсяна наступне: “Він за-
сів у Калгані й чекає там на представників Урги, щоб домовиться з ними. На 
жаль, з монголами відбувається цілковита дурниця. Вони не можуть розкачати-
ся, щоб послати до нього своїх представників. Важливо це у двох відношеннях. 
По-перше, по суті було б корисно поговорити з ним і можливо домовитися на 
який-небудь модус вівенді, тому що оскільки він є господарем у Калгані й тор-
говельні стосунки Урги з Китаєм за цією лінією надзвичайно жваві, їм потрібно 
було б створити й установити якісь добрі стосунки з Калганом. З другого боку, 
вони ставлять нас у зовсім дурне становище, тому що… запрошення Фен Юйсяна 
можна розглядати, як цілком офіційне, й оскільки монголи не їдуть за цим запро-
шенням, Фен Юйсян може думати, що ми навмисно ставимо якісь перешкоди 
його зближенню з Ургою, що безсумнівно може його налаштувати стосовно нас 
недружелюбно, чого не варто зовсім робити, оскільки Фен Юйсян зараз пред-
ставляє для нас великий інтерес і може зіграти в майбутньому значну роль… 
Становище Фен Юйсяна таке. Засівши в Калгані й маючи у своєму безмежному 
розпорядженні два округи Внутрішньої Монголії – Чахар і Суйюань і контролю-
ючи Пекін-Калганську залізницю і район м. Пекіна, він не володіє достатніми 
фінансовими засобами, оскільки район цей – бідний... Добрі відносини (Фен 
Юйсяна з нами) крім всіх інших причин диктуються ще й тим, що, будучи від-
різаний від морського узбережжя й від всіх пунктів, через які він міг би одержати 
зброю, єдина його надія – це ми і єдиний шлях, яким він може отримати яке-не-
будь військове спорядження й постачання, це шлях через Ургу. Це ставить його 
в дуже велику залежність від нас” [Переписка… 2008, 460–461].

11 березня 1925 р., на спільному засіданні ЦК МНРП, монгольського уря-
ду та президії Малого хуралу, при розгляді питання про доставку з СРСР че-
рез МНР зброї та припасів для армії Фен Юйсяна, була прийнята постанова про 
необхідність створення на окраїнах Китаю мережі революційних баз з місце-
вого монгольського, уйгурського, казахського населення, яку б контролював 
єдиний центр з Улан-Батора, у складі представників ЦК МНРП та Комінтерну. 
На засіданні було зазначено, що гоміньдан, який виник на далекому півдні, не 
пов’язаний з цими народами ані ідейно, ані організаційно, відтак доцільно було 
б покласти такі завдання на МНРП [Лузянин 2003, 154]. Відповідно керівництво 
гоміньдану не визнавало такого права за Зовнішньою Монголією, розглядаючи 
останню як підлеглу частину майбутнього революційного Китаю (хоча ще на 
І з’їзді гоміньдану (1924) було вирішено, що кожна національність Китаю має 

6 Л. Карахан у 1923–1926 роках був повпредом СРСР у Китаї.
7 РГАСПИ. – Ф. 82. – Оп. 2. – Ед. хр. 1278. – Л. 3–4.
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повне право на самовизначення, проте ця заява носила суто абстрактний харак-
тер). Нота монгольського уряду НКЗС СРСР (від 21.04.1925), де подавались про-
позиції ЦК МНРП щодо власного проводу у революційній роботі на китайських 
національних окраїнах, включно до відокремлення останніх від Китаю, зустріла 
різко негативну реакцію з боку Г. Чичеріна. 

Засідання китайської комісії при Політбюро ЦК РКП(б) (від 17.04.1925) по-
становило, що допомога Фен Юйсяну можлива за низки умов, зокрема: “Між 
Фен Юйсяном, Зовнішньою Монголією та нами укладається усна потрійна уго-
да про дружбу та взаємні послуги, Фен Юйсян видає одностороннє письмове 
зобов’язання про прийняття нашої програми стосовно Монголії… Пропозицію 
Фена щодо організації змішаного транспортного товариства для експлуата-
ції тракту між Ургою та Калганом вважати в принципі прийнятною” [ВКП(б), 
Коминтерн… 1994, 545]. 

У квітні – травні 1925 р. монгольська делегація на чолі з міністром закордонних 
справ А. Амаром вела переговори з Фен Юйсяном в Калгані. Як вже зазначалося, 
Фен Юйсян, зокрема, потребував зброї та боєприпасів, які міг отримати з СРСР, 
проте з транспортуванням через Монголію. У монгольської делегації спочатку був 
намір зажадати у Фена визнання монгольського уряду як незалежного, причому 
вони мали на увазі вставити це в угоду особливим пунктом. Як зазначав Л. Карахан, 
Фен Юйсян ніколи на такий пункт не пішов би: “Питання про Монголію стоїть в 
Китаї дуже гостро, і Фен ніколи не ризикне визнати незалежність Монголії, тобто 
вирішити від імені всього Китаю долю Монголії, не будучи на те уповноваженим, 
і ризикуючи тим, що на нього обрушаться всі ворожі йому сили й навіть друж-
ні” [Переписка… 2008, 501]. Монголи незабаром відмовилися від цього пункту. 
Фен, зокрема, запропонував монгольській стороні у випадку його зіткнення з Чжан 
Цзолінєм напасти на останнього через Гірінську провінцію. Коли монгольські пе-
реговірники відповіли, що внутрішнє й зовнішнє становище Монголії не дозволяє 
їм цього зробити, він тоді запитав їх, чи не можуть вони створити з’єднані військо-
ві частини, які будуть складатися наполовину з росіян і монголів, і у такий спосіб 
накинутися на Чжан Цзоліня. Монголи дали ухильну відповідь.

За словами радянського повпреда, монгольська делегація поводилася з ве-
ликою гідністю і тактом і справила чудове враження й на гоміньданівців, і на 
самого Фена. Для монгольської делегації ця поїздка, мовляв, була корисна в 
тім відношенні, що вона безпосередньо у Китаї відчула ставлення китайців до 
Монголії – відчула, що всі китайці за невеликим винятком, до якого варто відне-
сти комуністів і лівих гоміньданівців, розглядають Монголію як частину Китаю, 
отже, “незалежна Монголія” не може зустріти широкої підтримки в Китаї. “Це 
враження, я думаю, надзвичайно цінне для них, оскільки зайвий раз на фактах, 
на безпосереднім вивченні, переконає їх у тім, що єдиною гарантією їхнього са-
мостійного існування є щільні відносини Монголії з СРСР”, – писав Л. Карахан. 
Мовляв, побачення з гоміньданівцями носило найтепліший товариський харак-
тер, вони найдокладнішим образом інформували один одного про роботу партій, 
про становище в Монголії й у Китаї, і справили гарне враження одне про одно-
го [Переписка… 2008, 502]. Делегація побувала також у Пекіні, де зустрілася з 
представниками Центрального Виконкому гоміньдану. 

Контактував Фен Юйсян і з монгольськими революційними осередками 
Барги та Внутрішньої Монголії. Зазначимо, що ще 1923 року, за підтримки 
Урги, була створена Баргинська молодіжна партія (з 15.01.1925 – Нарревпартія 
Східного краю). Партія виступала за приєднання Внутрішньої Монголії до 
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МНР, і, не маючи власної політичної платформи, у своїй діяльності керувала-
ся “10-ма принципами” МНП8 1921 року9. Зокрема навесні 1925 р. керівники 
Нарревпартії були фактично пов’язані з ЦК МНРП, який надавав їм і моральну, 
і матеріальну підтримку. 

У 1924 р. у Калгані Церен Донров (Бай Юнті) організував партію гоміньдан 
Внутрішньої Монголії. В тому ж році він прибув до Улан-Батора, щоб про-
вести переговори з ЦК МНРП про надання допомоги революційному руху у 
Внутрішній Монголії та налагодження постійного зв’язку між гоміньданом 
і МНРП. Одночасно Церен Донров отримав згоду Улан-Батора на створення 
єдиної Народно-революційної партії Внутрішньої Монголії (НРП ВМ) разом 
із баргинськими революціонерами. Проте вже тоді виникли розбіжності з при-
воду керівництва рухом у Внутрішній Монголії (МНП чи гоміньдан) [Лузянин 
2003, 128–129]. 

20 квітня 1925 року Г. Чичерін писав Л. Карахану: “Ви вже знаєте, що в 
нас розпочалося обговорення питання про повстання в аймаках Внутрішньої 
Монголії, підлеглих Мукдену. Це питання може знов постати через деякий час” 
[Переписка… 2008, 495–496]. У своїх нотатках за 27 квітня 1925 року В. Примаков, 
радянський військовий радник при Фен Юйсяні, згадує про рух, що виник серед 
монголів, які населяють Чахар і Внутрішню Монголію. Я вважаю за доцільне 
навести розлогий уривок: “Барга, Шин-Барга10, Жехе та північна частина Чахару 
встановили зв’язок з Монгольською республікою, із товариством “Гелаохой”11, 
з гоміньданом і Фен Юй-сяном. Ці провінції, що межують із Маньчжурією та 
Чжилі, є власне кажучи колоніями Китаю. Серед кочівників-монголів, які населя-
ють ці провінції, під впливом прикладу Монгольської республіки виникло праг-
нення звільнитися від влади своїх “гунів”, “гигенів” та інших великих і малих фе-
одальних володарів. Монгольські хошуни – управління кочових громад – шлють 
своїх делегатів до Урги та Калгана, хоча, здається, Урга, що стала тепер Улан-
Батором (нова назва Урги, монгольської столиці – “Червоний Богатир”), більше 
привертає їхні серця. Великі степи оживилися, з уртона12 в уртон скачуть гінці з 
таємними грамотами, у глибині степів виникають союзи й змови, організується 
рух монгольської бідноти – і Внутрішня Монголія пропонує своїх вершників Фен 
Юй-сяну для боротьби з Чжан Цзо-лінєм, якщо він зобов’язується відстоювати 
автономію Внутрішньої Монголії. Організуючим ядром цього руху є група буря-
тів, які вважаються передовим народом серед середньоазіатських, монгольських 
племен. Працівники цієї групи вчилися в школах Москви та Пекіна. Якщо Фен 
Юй-сян погодиться визнати автономію Внутрішньої Монголії і дасть кочівникам 
зброю, його шляхи сполучення будуть у безпеці й Маньчжурія піддасться набі-
гам кінних загонів. Національна армія може знайти сильного союзника в молодо-
му антифеодальному русі монгольського народу” [Примаков 1970, 212]. 

У червні 1925 року розпочались регулярні поставки з СРСР зброї для армії 
Фен Юйсяна. Спочатку зброя йшла з Верхньоудинська до Калгана впродовж 
двох тижнів. Вирішивши прискорити цей процес, радянське керівництво, піс-
ля узгодження з МНРП, зробило з Улан-Батора основну транзитну базу, звідки 

8 МНРП до березня 1925 року мала назву Монгольської народної партії (МНП).
9 РГАСПИ. – Ф. 532. – Оп. 4. – Ед. хр. 335. – Л. 123.
10 Шин-Барга (шэнэ барга) – т.зв. нова Барга; до неї відносилися монголо-буряти, які 

прибули з Халхи до Хулунбуїру у 1735 році.
11 Товариство “Гелаохой” (“Старі брати”) – велике селянське таємне товариство Пів-

нічного Китаю, що виникло у ХІХ ст. 
12 Уртон (монг.) – поштова станція. 



140

зброя доставлялася до ставки генерала за 7 днів автомобільного шляху [Лузянин 
2003, 153]. Охорона вантажів покладалася на теренах МНР – на МНА13, а на тере-
нах Внутрішньої Монголії і далі – на Фен Юйсяна. 

У листі з Улан-Батора (від 9.07.1925) Г. Войтинський14 зазначав, що зустрів в 
Урзі делегатів Внутрішньої Монголії, з якими попередньо домовився створити 
бюро Внутрішньої Монголії з представників КПК, гоміньдана, МНРП і НРП ВМ 
під проводом представника Комінтерну, зазначаючи, що тимчасово відправляє 
туди Оширова15 [Документы 2008, 354], який добре володів монгольською мовою. 
28 вересня 1925 року Войтинський писав з Пекіна, що Оширов ретельно обсліду-
вав райони, привіз доволі багато матеріалів. Йому вдалося за два місяці підготу-
вати установчий з’їзд Народно-революційної партії Внутрішньої Монголії. З’їзд 
мав відбутися на початку жовтня 1925 року. Войтинський зазначав, що, окрім 
Монгольської народно-революційної партії, у цих районах (Внутрішня Монголія), 
існує Ліга робітників, селян і солдатів, організована китайськими комуністами, 
яка складається головним чином з китайців: “Ми думаємо створити федерацію 
з цих двох організацій, до виконавчого органу якої ввійде також представник 
Киткомпартії і, може бути, гоміньдана” [ВКП(б), Коминтерн… 1994, 625].

За звітом самого О. Оширова (складеним незадовго до установчого з’їзду), 
НРП ВМ нараховувала близько 300 членів і до 2000 тих, хто співчуває. Мовляв. 
групи НРП наявні майже у всіх монгольських районах, вони організаційно не 
оформлені, проте мають зв’язок із проводом партії. Взимку 1924–1925 років була 
скликана нарада таких організацій у Пекіні. У ній брало участь 17 осіб. Ця нарада 
обрала тимчасове ЦК НРП і вирішила розвивати організовану політичну роботу 
серед монгольського населення і, у першу чергу, створити НРП ВМ. Ініціаторами 
та керівниками НРП є Бай Юнті, Мерсе та Фу Мінтай. ЦК НРП видав кілька 
брошур та листівок монгольською. Керівники НРП фактично пов’язані з ЦК 
НРП Зовнішньої Монголії, яка надає їм і моральну, й матеріальну підтримку16. 
Одним з чергових завдань була організація монгольської кавалерійської частини 
у Народній армії Фен Юйсяна17. 

В жовтні 1925 р. у Калгані на спільній нараді було прийняте рішення про 
об’єднання Нарревпартії Східного краю та партії гоміньдан Внутрішньої Монголії 
в єдину Народно-революційну партію Внутрішньої Монголії (НРП ВМ), з часу сво-
го заснування і матеріально, і організаційно пов’язану зі штабом Фен Юйсяна. На 
цій же нараді була прийнята програма, в якій, зокрема, зазначалось, що метою пар-
тії є досягнення адміністративно-територіальної автономії Внутрішньої Монголії, 
а в перспективі – створення вільної Китайської Федеративної республіки. Голова 
ЦК МНРП Ц. Дамбадорж та С. Буяннемех (колишній член Президії ЦК МНП, 
який з кінця 1924 р. деякий час працював у партійних організаціях Внутрішньої 
Монголії) були присутні на установчому з’їзді. Тоді Ц. Дамбадорж радився з Фен 
Юйсяном, ймовірно, стосовно майбутньої об’єднаної Монголії [Rupen 1964, 188]. 

13 МНА – Монгольська народна армія.
14 Г. Войтинський – завідувач Далекосхідним сектором Східного відділу Виконкому 

Комінтерну у 1922–1926 рр.
15 Бурят О. Оширов працював у радянському посольстві в Пекіні; у 1925–1927 рр. – 

представник Комінтерну у НРП ВМ; заступник голови Бурятського ученого комітету.
16 РГАСПИ. – Ф. 532. – Оп. 4. – Ед. хр. 335. – Л. 123.
17 Кавалерія 1-ї національної армії складалася з чахарської бригади, укомплектованої 

монгольськими вершниками, та іншої кавалерійської бригади, укомплектованої китайцями; 
остання бригада, за словами, радянських радників, скоріше нагадувала піхоту, що вміла 
їздити верхи [Благодатов 1979, 57]. Планувалося ж створити шість кавалерійських дивізій.
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Група, очолювана Церен Донровом, орієнтувалася на союз із гоміньданом і Фен 
Юйсяном. Сам Церен Донров, будучи головою ЦК НРП ВМ, одночасно був членом 
ЦВК гоміньдану. Він очолював НРП ВМ упродовж 1925–1927 років, а також був 
головнокомандуючим Революційної армії Внутрішньої Монголії. Інший видний 
діяч цієї групи – член ЦК НРП ВМ Мандалту – був перекладачем Фен Юйсяна 
та його уповноваженим з приймання вантажів. І, нарешті, третій значний пред-
ставник групи, Алтан Очир (майбутній міністр монгольського автономного уряду), 
який отримав освіту в Японії, розглядав її як зразок для наслідування й під час від-
ступу Народної армії Фен Юйсяна з Калгана “схиляв членів ЦК до японської орієн-
тації” [цит. за: Клинов 2000, 260]. Друга група в керівництві НРП ВМ, очолювана 
Мерсе (Го Даофу) та Буян Герелом (Фу Мінтай), прагнула проводити самостійну 
політику й підтримувала щільні зв’язки з МНРП та керівництвом МНР. За оцінкою 
начальника штабу МНА В. Кангеларі, у той час Мерсе, будучи секретарем ЦК НРП 
ВМ, мав авторитет серед деяких монгольських князів та аратів [Клинов 2000, 261]. 
Церен Донров оголосив Фен Юйсяну політичні цілі своєї партії. Якщо Фен Юйсян 
допоміг би скасувати феодальний режим у Внутрішній Монголії й замінити це сис-
темою автономії, до якої могли б долучитися всі монголи, то партія могла обіцяти 
співробітництво й із Внутрішньої Монголії, й з МНР. Фен Юйсян стверджував, 
що підтримує ці вимоги, але думав, що розголошення їх буде тактично “передчас-
ним”. Відчуваючи слабість власного становища, внутрішні монголи не тиснули на 
Фена, аби той виклав своє зобов’язання у писемній формі [Atwood 2002, 2, 506].

Фен Юйсян мав потребу в НРП ВМ як у засобі успішнішого проведення сво-
єї політики в монгольських районах, прагнучи поставити лідерів цієї організа-
ції під свій контроль. Багато в чому йому це вдалося. Так, наприклад, ЦК НРП 
ВМ, який майже від початку своєї діяльності перебував при штабі Фен Юйсяна, 
жив на утриманні цього генерала18. За даними розвідки головного штабу МНА 
(на 10.10.1926), керівний склад НРП був занадто слабко пов’язаний із монголь-
ськими хошунами. Мовляв, він складається з інтелігентів, досить відірваних від 
монгольської обстановки, тому дуже повільно йде робота серед аратського на-
селення. Лише в останні місяці є деякі результати. Без підкріплення працівни-
ками партійцями із Зовнішньої Монголії та Бурятії важко очікувати суттєвого 
зрушення убік масової роботи в хошунах. Разом із тим, зв’язок НРП із хошунами 
Чахару, Ордосу та Чжоудаського сейму значно усталився19. 

В. Примаков наводить один лист, де йдеться про вторгнення кінноти Фен 
Юйсяна до провінції Жехе наприкінці листопада-початку грудня 1925 року. 
Автор листа, який брав участь у цій операції, вказав: “Ми встановили зв’язок із 
монгольськими хошунами і відправили до них наших офіцерів. Монгольські за-
гони починають напади на Маньчжурію. Керовані своєю якоюсь революційно-на-
ціональною організацією, вони вже захопили майже всі міста і населені пункти 
Внутрішньої Монголії” [Примаков 1970, 220]. 25 червня 1926 року Церен Донров 
написав Жадамбі20: “Тепер Внутрішньомонгольська революція в основному про-
водиться дуже позитивно” [Atwood 2002, 2, 532]. При цьому НРП ВМ брала участь 

18 За розвідданими, наприкінці 1926 року матеріальний стан монгольських військ був 
досить важкий. ЦК субсидувалося частково Феном Юйсяном (3000 доларів), а також ра-
ніше надходили гроші й від Чжан-дубаня (Чжан Чжицзян – командувач військами про-
вінції Чахар, заступник Фен Юйсяна) – на загін Ванданніми та школу. Для отримання 
грошового асигнування був відряджений до ЦВК Гоміньдану уповноважений ЦК НРП 
ВМ [РГАСПИ. – Ф. 144. – Оп. 1. – Ед. хр. 149. – Л. 292].

19 РГАСПИ. – Ф. 144. – Оп. 1. – Ед. хр. 149. – Л. 199.
20 Н. Жадамба – заступник голови ЦК МНРП.
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у триваючій громадянській війні в Китаї. Монгольська кіннота була корисна в 
охороні траси Улан-Батор-Калган і кордону Чахару. В 1926 р. група Мерсе взяла 
під контроль Ордоський та Уланцабський сейми Внутрішньої Монголії і у вересні 
того ж року провела мобілізацію населення в цих районах. Необхідна зброя безпо-
середньо постачалась із Улан-Батора через представників МНРП та Комінтерну, 
поза контролем Фен Юйсяна, який постачав зброю прогоміньданівському керів-
ництву НРП ВМ під проводом Церен Донрова [Лузянин 2003, 158]. Іноді від-
правляла МНРП і своїх інструкторів – монголів. Більшість революційних акцій 
НРП ВМ відбувались на заході Внутрішньої Монголії впродовж 1926–1927 років. 
Зусилля були спрямовані на створення Народно-революційної армії Внутрішньої 
Монголії. Хоча офіційно до 1927 р. у ній налічувалося близько 6 тис. осіб, за оцін-
кою В. Кангеларі, у безпосереднім підпорядкуванні ЦК НРП ВМ “жодних загонів 
і збройних одиниць немає”, а були певні люди, пов’язані з ЦК і віддані йому. В 
них-то й були свої загони, які вони за власним розсудом могли використати в 
інтересах партії. Серед ватажків цих загонів зустрічалися й хунхузи21, яких перед-
бачалося перевиховати в революційному дусі [Клинов 2000, 261].

У цей час панмонгольські настрої серед правлячих кіл МНР набули ще біль-
шої актуальності внаслідок розгортання китайської революції та підйому наці-
онального руху у Внутрішній Монголії. На початку 1926 року, у зв’язку з тим-
часовими успіхами Фен Юйсяна, в монгольському уряді активізувалась ідея 
об’єднання Монголії. На думку радянського повпреда П. Никифорова, успіхи 
1-ї Національної армії Китаю на чолі з Фен Юйсяном, відволікання нею ува-
ги Чжан Цзоліня та Японії, створювали серед політичних кіл Монголії ілюзію 
щодо сприятливих зовнішніх умов для відновлення єдиної великої Монголії. 
Зокрема Дамбадорж22 спочатку з підозрою ставився до авансів Фен Юйсяна, 
проте к 1926 року щільніші зв’язки китайського мілітариста з гоміньданом по-
слабили його недовіру.

Поглибленню таких настроїв сприяла та обставина, що забезпечення армії 
Фен Юйсяна в деякій мірі знаходилось під монгольським контролем. Фен Юйсян 
враховував цю обставину і, щоб не створювати перебоїв у постачанні, свідомо 
загравав із монгольським урядом. Останній, отримавши певну самостійність у 
цих контактах, у свою чергу, розгорнув агітацію в монгольських частинах Фена 
[Лузянин 2003, 156]. За донесенням японського військового аташе в Пекіні, Фен 
Юйсян під час свого знаходження в Калгані заявляв, що незалежність Внутрішньої 
Монголії є добровільною справою самих жителів Внутрішньої Монголії [Батбаяр 
2002, 61]. Це при тому, що, за радянськими донесеннями, раніше він відмовлявся 
визнавати незалежність Зовнішньої Монголії [Clubb 1971, 237]. У своїх нотат-
ках за 27 квітня 1925 року В. Примаков зафіксував такий факт. Одним з методів 
патріотичної агітації Фен Юйсяна в Калгані був настінний плакат, що зображу-
вав карту Китаю в його колишніх кордонах, а косими штрихами були відмічені 
території провінцій та сетльментів, віднятих у Китаю. На поверхні штриховки 
зроблений напис: “Ці землі вже більше не наші”. Називалася ця мапа картою 
національної ганьби. До числа “віднятих” відносилася область Владивостока, 
Монголія, що стала республікою, дальній Туркестан, Індокитай, острова Гонконг 
та Тайвань, терени сетльментів та концесій [Примаков 1970, 130–131]. 

21 Хунхузи – учасники озброєних банд у Маньчжурії з середини ХІХ ст. по 1949 р.
22 Дамбадорж, близький друг Церен Донрова, зацікавлений у Внутрішній Монголії, 

був одружений на “романтичній і екстравагантній” китайській акторці, Ван Шуцинь. За-
хідний дослідник К. Етвуд вважає, що останній факт впливав на стосунки Дамбдоржа з 
Феном і не зустрічав розуміння в монгольському народі [Atwood 2002, 2, 533].
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1 січня 1926 року Г. Чичерін зазначав, що питання про Внутрішню Монголію 
стоїть окремо: “Треба дати політичні аванси Нарревпартіії в Монголії. Для при-
йняття твердого рішення з цього питання необхідний висновок наших товаришів у 
Китаї” [Переписка… 2008, 587]. Церен Донров покладав великі надії на підтримку 
Фен Юйсяна. Так він 26 січня 1926 року зазначав, що стосунки з Феном тепер 
стали ясніше. Раніше він боявся монголів і не давав їм можливості організовува-
ти свої загони. Проте в одному з боїв монгольський загін розбив частини Чжан 
Цзоліня, забрав багато полонених і зброї, що їх монголи передали Фену. Після 
цього той змінив своє ставлення до монголів. Останнім часом Фен Юйсян хоче 
дозволити монголам мати армію і буде створено командування монгольськими 
військами. Мовляв, домовлено мати армію у Внутрішній Монголії поки 5000 осіб. 
Командуючим монгольською армію буде призначений генерал Чжан23. Останній, 
за словами Церен Донрова, поклявся допомогти Внутрішній Монголії отримати 
автономію24. Церен Донров розмірковував навіть про скликання наради суспіль-
них організацій Внутрішньої Монголії, щоб там намітити порядок державного 
управління. Монгольська ж армія під проводом Чжана мала розпочати наступ на 
сили Чжан Цзоліня (в Хейлунцзянській провінції). Забігаючи наперед, зазначимо, 
що за півроку по тому, 2 липня 1926 року, з Калгана доповідали П. Никифорову, 
що місцевий дубань Чжан Чжицзян заграє з НРП ВМ. Мовляв, представник цієї 
партії є постійним мешканцем у дубаня, й, крім того, останній дозволив форму-
вання монгольської військової школи, відпустивши кошти на цю справу25.

За словами відомого російського дослідника С. Лузяніна, Фен Юйсян регу-
лярно відвідував Улан-Батор, даючи явно завищену оцінку політичній та військо-
вій потужності МНР [Лузянин 2003, 156]. Переговори монгольських урядовців з 
Фен Юйсяном йшли, зокрема, про спільні військові дії на теренах Внутрішньої 
Монголії. Наприклад, маючи точні дані щодо кількості МНА, її озброєння, і зна-
ючи, що МНР не в змозі допомогти йому військовою силою, у лютому 1926 року 
Фен Юйсян все ж звернувся до монгольського уряду з проханням: надати йому 
30 тисяч вершників. Монголи спішно відмовили, пообіцявши моральну підтримку. 
Факт такого звернення переконував монгольське керівництво у слабкості Китаю, 
який був головною перешкодою для омріяного об’єднання26. Окрім прохання на-
дати загони для боротьби з Чжан Цзолінєм, начальник штабу Національної армії 
звернувся до монгольського уряду з пропозицією забезпечення транспортних за-
собів для перевезення зброї та обміну військових представників. ЦК відхилив за-
пит щодо монгольських загонів, проте погодився на інші пропозиції. 

Фен Юйсян відвідав Ургу навесні 1926 року (з 22 березня по 27 квітня) на сво-
єму шляху до Москви. На честь китайського генерала ЦК МНРП було влашто-
вано бенкет, де він виступив із промовою поряд із членами ЦК – М. Амагаєвим 
і Ц.Дамабадоржем. За словами Церен Донрова, Фен навіть пообіцяв підтримати 
незалежність Зовнішньої Монголії та автономію Внутрішньої Монголії й уклас-
ти належний документ27. Цей документ Церен Донров збирався розробити разом 
із генералом Чжаном, а потім, відправившись до Внутрішньої Монголії, поши-
рити там звернення Фена, скликати перший Великий Хурулдан, організувати на-

23 Очевидно, мається на увазі Чжан Чжицзян – командувач військами провінції Чахар, 
заступник Фен Юйсяна (1924–1926).

24 РГАСПИ. – Ф. 144. – Оп. 1. – Ед. хр. 7. – Л. 28.
25 РГАСПИ. – Ф. 144. – Оп. 1. – Ед. хр. 198. – Л. 203.
26  РГАСПИ. – Ф. 144. – Оп. 1. – Ед. хр. 40. – Л. 10.
27 Разом із тим у той же самий час він тиснув на монголів, щоб ті скасували свою 

незалежність і возз’єдналися з китайською батьківщиною [Atwood 2002, 2, 532].
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ціональну монгольську армію тощо28. Радянські урядовці зауважували, що сто-
сунки з гоміньданом необхідно підтримувати, проте на його допомогу особливо 
розраховувати не варто, а необхідно спиратися на власні сили. На декларації ж 
Фена покладатись не слід, оскільки, без влади він не в змозі їх здійснити, до того 
ж, популярності вони йому не додадуть. Розвіддані свідчили, що з Фен Юйсяном 
ЦК НРП ВМ з основних питань має контакт, причому перший завірив монголь-
ських революціонерів, що зробить для них все й допоможе їм, якщо це знадо-
биться, збройною силою у боротьбі з князями-феодалами. В усякому разі, ділова 
домовленість у монголів з Феном існує, на довгий або короткий час – це питання. 
З питання автономії Фен Юйсян обіцяв їм попередню декларацію, тобто на па-
пері викласти свої обіцянки та впровадити їх у життя після того, як його армія 
перейде на мирне становище29. Але цієї декларації Фен Юйсян дотепер не опри-
люднив, і у монголів поступово з’явився сумнів у щирості його намірів щодо 
Внутрішньої Монголії.

Фен Юйсян у цей період багато спілкувався з П. Никифоровим. Останнього 
цікавило, зокрема, питання про ставлення керівництва Зовнішньої Монголії 
до Фена і, відповідно, про ставлення самого Фена і гоміньдану до автоно-
мії Внутрішньої Монголії. За щоденником повпреда, головний радник Фен 
Юйсяна – Генрі А. Лін30 повідомив, що той розраховує шляхом декларування 
незалежності Зовнішньої Монголії та автономії Внутрішньої Монголії втяг-
нути МНР у військові дії. З цією метою він пообіцяв монголам, що виведе 
свої війська з Внутрішньої Монголії, чого насправді, звичайно, не зробить31. 
З часом схожі дипломатичні поради Фену надасть і сам П. Никифоров. Так, 
в одному зі своїх листів до генерала (від 11.02.1927) повпред вказує на не-
обхідність із дипломатичних міркувань приділяти більше уваги керівництву 
Зовнішньої Монголії. Він пише: “Політично для Вас було б корисніше відпра-
вити теплого листа ЦК та уряду Зовнішньої Монголії, а також повідомлення, 
що Ви підтримаєте в ЦК Гоміньдану32  ідею автономії Внутрішньої Монголії. 
Треба вважати, що з ЦК Гоміньдану про це будуть говорити. Якщо Ви висло-
витесь у сприятливому дусі, це зміцнить симпатії та довіру до Вас монголів”33. 
Стосунки останніх із Феном, вочевидь, були не цілком ідилічні, оскільки на 
засіданні Політбюро ЦК ВКП(б) (від 1.04.1926) зокрема постановили: з огля-
ду та те, що Фен, як видно, особисто не має наміру поїхати з Монголії, вва-
жати недоцільним вимогу монголів про негайний від’їзд Фена з Улан-Батора 
[ВКП(б), Коминтерн… 1996, 164]. “Люди почули [Фен] прибув до [Монголії] 
у партійних справах, і сільське населення почало запитувати, чи будемо ми 
поєднуватися з Китаєм і вертатися до старої ситуації” [цит. за: Atwood 2002, 
2, 533]. Розмови затихли лише після того, як китайський маршал 27 квітня ви-
рушив далі до Радянського Союзу, проте чутливість китайсько-монгольських 
відносин була очевидною.

Фен Юйсян привіз до Москви “Основні положення Фен Юйсяна Радянсь-
кому уряду”, найважнішою ланкою яких був пункт про утворення “з провін-

28 РГАСПИ. – Ф. 144. – Оп. 1. – Ед. хр. 7. – Л. 36, 42. 
29 РГАСПИ. – Ф. 144. – Оп. 1. – Ед. хр. 149. – Л. 260.
30 Генрі А. Лін – псевдонім вищезгаданого радянського радника при гоміньдані, 

В. Примакова. На перших порах він за легендою представлявся як англійський офіцер-
доброволець. 

31 РГАСПИ. – Ф. 144. – Оп. 1. – Ед. хр. 7. – Л. 42.
32 Так у тексті документу. 
33 РГАСПИ. – Ф. 144. – Оп. 1. – Ед. хр. 40. – Л. 30.
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цій Суйюань, Чахар, Ганьсу і, може бути, пров. Сіньцзян республіки по типу 
Гуанчжоу34” [цит. за: Мировицкая 1981, 147]. Далі він поставив питання про 
радянську фінансову, військово-технічну допомогу і просив направити політич-
ного радника, тобто намагався добитися радянської підтримки у створенні на 
північному заході Китаю сепаратної держави. У цьому питанні радянська сто-
рона відмовила Фену. Можна здогадатися про мотиви такого рішення. У лис-
туванні радянського консула в Калгані (1926 рік) збереглася наступна настано-
ва: “...Генералітет Фина35  метушиться щодо організації окремих від Ц. Китаю, 
зайнятих народними арміями провінцій. Потрібно категорично заперечити цю 
ідею. До справи Народних Армій ця ідея нічого реального позитивного не до-
дасть, а для СРСР створить неприємні ускладнення. Відділення провінцій Англія 
може зарахувати, як нашу агресію на Західний Китай, і користуючись станови-
щем, що склалося, може посилити свою агресію на Тибет, що ускладнювало б 
нашу політику в Тибеті, яку ми думаємо там проводити. Крім того, буде мотив 
для англійців посилювати свою агресивну активність у районі Кашгар-Урумчі. 
Наведені міркування є нашим внутрішнім мотивом заперечення проти відділен-
ня провінцій”36.

Резолюція Президії ЦК MНРП (від 05.1926) заявляла: Монголія має допомог-
ти зусиллям Фен Юйсяна, дозволити транспортування зброї через свої терени, 
у випадку необхідності, допомогти у закупівлі коней після офіційного запиту, 
полегшити автомобільний зв’язок між Росією, Китаєм та Монголією і заохоти-
ти створення кооперативів. Проте Монголія не повинна забезпечувати військові 
сили та дозволяти концентрацію загонів на своїх теренах [Baabar 1999, 280]. До 
речі, характерно, що в особистому листі Ц. Дамбадоржа Петрову (від 15.10.1927) 
зазначалося: “Особливої політики щодо Фина в нас не було і немає. Будь-яке 
сприяння йому ми надавали лише за проханням СРСР”37. Також на VІІ з’їзді 
МНРП (1928) Ц. Дамбадорж, як утім і його заступник Н. Жадамба, у відповідь 
на звинувачення у зв’язках із Фен Юйсяном, зазначив: “Зв’язок із Фином під-
тримувався за вказівкою Комінтерну, хоча в нас був тут сумнів” [цит. за: Рощин 
1999, 197]. Разом із тим, радянська сторона теж обережно ставилася до свого 
тимчасового союзника. Так, на засіданні Політбюро ЦК ВКП(б) (від 2.09.1926) 
зокрема було вирішено: запропонувати Фену вжити завчасно всіх заходів до не-
допущення ймовірного переходу частин Народної армії до Зовнішньої Монголії 
[ВКП(б), Коминтерн… 1996, 356]. 

Влітку 1926 року газети в Суйюані стверджували, що Зовнішня Монголія до-
поможе Національній армії. На початок серпня 1926 року ходили наполегливі 
чутки, що, коли Фен Юйсян повернеться, вісім змішаних бригад від МНА будуть 
супроводжувати його в Баотоу. У МНР також мали місце чутки, що, мовляв, вій-
ськове керівництво пошле війська, щоб відбити Внутрішню Монголію силою. 

34 Національно-революційний уряд під проводом Сунь Ятсена був створений на 
півдні Китаю у Гуанчжоу (Кантоні). 1 липня 1925 року провід гоміньдану проголосив 
уряд у Гуанчжоу Національним урядом Китайської республіки, тим самим прокламуючи 
завдання об’єднання всього Китаю під своєю владою. Фен Юйсян заявив, що командування 
Національною армією вирішило перетворитися на народний уряд північно-західних 
провінцій. Основна лінія уряду у зовнішній політиці мала бути такою: боротьба за 
скасування нерівноправних угод, вивід всіх іноземних військ з Китаю, скасування всіх 
концесій, повне здійснення програми гоміньдану [Благодатов 1979, 267]. 

35 Мається на увазі Фен Юйсян. 
36 РГАСПИ. – Ф. 144. – Оп. 1. – Ед. хр. 198. – Л. 200. 
37 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 152. – Ед. хр. 54. – Л. 64.
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Внутрішні монголи відігравали свою роль у поширенні цих історій [Atwood 
2002, 2, 550]. Правдою ж було те, що Фен Юйсян у Москві знову запропонував, 
щоб Монголія уклала формальний союз із ним і допомогла людьми й матері-
ально. Він, безсумнівно, сподівався на те, що монгольський союз буде першим 
кроком до прямого радянського втручання. Зрештою, якби Монголія відправила 
свою армію і була переможена переважаючою силою, то Москва стояла б перед 
вибором: або відкритого виступу Червоної Армії на боці Фена, або безсило спо-
стерігати руйнування п’ятирічних інвестицій в Монголії та бачити, як ворожі 
китайські воєначальники влаштовуються уздовж всього сибірського кордону. 
4 серпня 1926 року китайська комісія при Політбюро ЦК РКП(б) вирішила від-
хилити запит Фена про пряме монгольське втручання [Atwood 2002, 2, 551]. 

У серпні 1926 року мукденці витіснили 1-шу Національну армію з Калгану. 
Відступ з Внутрішньої Монголії до провінції Ганьсу перетворився у втечу, 
Національні армії втратили більше половини свого складу. До того ж, армія Фена 
після свого відступу з Калгана завдала багато шкоди монголам своїми грабунка-
ми38. У серпні ж, коли Фен Юйсян ще перебував у СРСР, його представник гене-
рал Лі Мінчжун (колишній губернатор Суйюані) прибув у Гуанчжоу, де оголосив 
про приєднання Національних армій до Гоміньдану. Коли Фен Юйсян 15 вересня 
1926 року повернувся у Китай, ЦВК Гоміньдану призначив його представником 
Гоміньдану в Національних арміях і членом Національного уряду.

В березні 1927 року Фен Юйсян навіть обговорив із представниками ЦК МНРП 
план формування монгольської кавалерії під виглядом “східномонгольської на-
ціональної міліції” для наведення порядків у східних хошунах Внутрішньої 
Монголії в кількості трьох полків по 5000 вершників кожний [Лузянин 2003, 
157]. Звичайно, Фен Юйсян не був захисником монгольських прав. Він просто 
сподівався використати корінне населення проти Чжан Цзоліня. Разом із тим, 
Фен Юйсян багато в чому залишався вірним старим мілітаристським принципам. 
Це особливо виявилося у питаннях, що у своїй сукупності складали монгольську 
проблему. Дослідники згадують про плани Фена щодо масової колонізації ки-
тайськими селянами монгольських земель, посилення китайської адміністрації, 
спроби китаїзувати монголів через школи [Скачков 1933, 132; Rupen 1979, 34]. 
Він прагнув знищити владу хошунних князів, щоб потім установити абсолютний 
контроль своєї адміністрації над монгольськими землями. У тих районах, де роз-
міщалися війська Фен Юйсяна, його офіцери були повними господарями, за раху-
нок аратів постачаючи свої загони продовольством та одягом [Jagchid 1999, 28]. 
Відповідальність за своєчасні поставки покладалася на хошунних князів. Якщо ті 
барилися з поставками, то їх брали в заручники. Нерідкі були випадки збройних 
зіткнень між монгольськими загонами та військами Фен Юйсяна [Клинов 2000, 
260]. Активістам НРП ВМ, під час роботи в худоні, було важко пояснити людям, 
чому партія виступає разом із Фен Юйсяном. Один запитував, чому Центральний 
комітет працює з Феном, коли все, що той робить, є спробою захопити так багато 
монгольської землі, наскільки це можливо? Іншій виголошував, що немає жодної 
різниці між Фен Юйсяном і Чжан Цзолінєм [Atwood 2002, 2, 564–565].

Поразка китайської революції (1925–1927) завдала нищівного удару по те-
орії “світової революції”, а відтак і по надіям панмонголістів. Перехід влітку 
1927 р. Фен Юйсяна на бік Чан Кайші і розрив останнього з Комінтерном оста-
точно розкололи НРП ВМ і призвели до згортання революційної роботи МНРП 
у Внутрішній Монголії. Хоча в Улан-Баторі впродовж першої половини 1928 р. 

38 РГАСПИ. – Ф. 144. – Оп. 1. – Ед. хр. 40. – Л. 51.
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при ЦК МНРП знаходився особистий представник Фен Юйсяна Чен Цзичень, 
Ц. Дамбадорж та інші монгольські керівники офіційно підкреслювали відсут-
ність будь-яких стосунків з Феном чи з групою Церен Донрова, посилаючись 
на заборону Комінтерну керувати або готувати революційні дії в цьому регіоні 
Китаю. Ця обставина, тим не менш, не заважала монгольському керівництву під-
тримувати неофіційні контакти з Внутрішньою Монголією та її революційними 
групами [Лузянин 2003, 161]. Останні ж продовжували підтримувати контакти з 
Фен Юйсяном. Так, Мерсе в приватній бесіді повідомив, що 8 липня 1928 року 
в напрямку Калгана виїхав Чен Цзичень у супроводі двох членів ЦК НРП ВМ. 
Виїзд останніх нібито відбувся без згоди ЦК, за сприяння посадовців МНР. Перед 
від’їздом Чен улаштував банкет, на якому був присутній Жадамба, проте не було 
Дамбадоржа39. 

Поступала інформація навіть про те, що в Долонорі40 організується уряд 
Внутрішньої Монголії під проводом Церен Донрова; його група всіляко запо-
бігає, добиваючись залишити Чахар за собою. За словами представника ВККІ 
Климова: “Створюється враження повної домовленості місцевого політичного 
керівництва групи Баюнті з Фином”, прагнення здійснити ідеологічний вплив на 
теперішнє керівництво ЦК НРП ВМ, самого Мерсе41. Останній, мовляв, розмір-
ковує та звертається до Комінтерну за сприянням: очікує на директиви, практич-
ні вказівки, допомогу набоями їхній базі в Суйюані. Деякі з активних керівників 
монгольського національного руху, зокрема Церен Донров, дійсно перейшли на 
бік нанкінського уряду. 

Політики МНР усвідомлювали важливість об’єднання передусім із Внутріш-
ньою Монголією задля національного відродження. Ідея всемонгольського 
об’єднання поставала при кожній спробі відродити незалежну Монгольську дер-
жаву, а непевні часи революції в Китаї давали надію на здійс нення давно плека-
них мрій. Контакти монгольського керівництва та внутрішньомонгольських ре-
волюціонерів із китайськими політиками та військовими зай вий раз підтвердили, 
що жодна з політичних сил Китаю не готова визнати факт існу вання самостійної 
Монголії, бодай якоїсь її частини. Їхні заяви щодо права націй на самовизначення 
носили суто декларативний характер. Фен Юйсян лише холоднокровно викорис-
товував монгольський визвольний рух, як втім і радянське керівництво. 

За дивним збігом обставин, життя Фен Юйсяна завершилося на теренах СРСР. 
Приїзд голови Політради ЦК Революційного комітету Гоміньдану до СРСР во-
сени 1948 року завершився трагічно. Наведемо лише уривок з офіційного лис-
тування: «Відвідайте Мао Цзе-Дуна й передайте йому, що при проходженні те-
плохода “Перемога”, на якому перебував Фин Юй-Сян із родиною, з Батумі до 
Одеси на теплоході виникла пожежа. Є людські жертви. Серед загиблих – Фин 
Юй-Сян із дочкою. ...Тіло Фин Юй-Сяна буде піддано кремації в Москві, а урна 
з його прахом буде передана його дружині»42.
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Некролог

Конфуций, Лаоцзы и “пресинология”
Памяти китаеведа Л. И. Головачёвой (1937 – 2011)

В. Ц. Головачёв

2011 год оказался годом тяжелейших потерь для отечественного кита-
еведения “советской” школы. Один за другим ушли из жизни китаеведы 
А. Ф. Кондрашевский (1951–2011), Н. А. Спешнев (1931–2011), В. Г. Ганшин 
(1951–2011), Г. Я. Смолин (1930–2011). 15 июня, во время стоянки поезда на 
вокзале г. Орёл, внезапно остановилось и сердце Лидии Ивановны Головачёвой 
(1937–2011), хорошо известного на родине и за рубежом специалиста по новей-
шей истории Китая, древнекитайской философии и письменности. Последние 
15 лет Л. И. Головачёва жила и трудилась в родном для неё Севастополе и не-
редко представляла на международных академических форумах как Россию, 
так и Украину. 

Трудно уложить судьбу неординарного человека в скупые строки некролог а… 
Лидия Ивановна и её сестра-близнец Наталья Ивановна родились 25 октября 
1937 в городе Тамбов, в семье архитектора И. Г. Головачёва и врача-хирург а 
Т. И. Нелькиной. В 1946 семья переехала в быстро возрождавшийся после вой-
ны Севастополь, где профессия строителя была, пожалуй, самой нужной и по-
чётной. Быть может, именно поэтому, окончив школу с золотой медалью, 
Л. И. Головачёва сначала поступила в Ленинградский инженерно-строительный 
институт (ЛИСИ), который окончила в 1960. Там же, в Ленинграде, она круто 
изменила свою судьбу, выйдя замуж за сокурсника-китайца и уехав вместе с ним 
в далекий Китай. В 1961–1969 Лидия Ивановна жила в Пекине, родила сына, 
преподавала русский язык в университете Цинхуа, стала невольным очевидцем 
и жертвой китайской “культурной революции”. Через несколько лет после воз-
вращения из Китая она поступила на философский факультет, а затем переве-
лась на Востфак ЛГУ, который окончила с отличием в 1975. После этого, из-за 
проблем с работой по специальности дома и пропиской в столицах, пришлось 
переехать в далекий Владивосток, где Лидия Ивановна отдала 20 нелегких, но 
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в целом с частливых лет работе в Институте истории, археологии и этнографии 
ДВО РАН. В 2001–2002, уже после выхода на пенсию и переезда в Крым, она 
кратковременно сотрудничала с Институтом востоковедения НАНУ, а все после-
дующие годы продолжала работать как независимый ученый.  

За 46 лет непрерывных академических исследований Л. И. Головачёва опубли-
ковала более 100 научных работ. В 1981 защитила кандидатскую диссертацию по 
теме «Механизм перевоспитания кадровых работников в годы маоистской “куль-
турной революции” в Китае». Позднее по этой теме были написаны и депони-
рованы в ИНИОН РАН две монографии. С начала 1980-х годов и до последних 
своих дней она переводила и исследовала трактаты “Луньюй” и приписываемый 
Лаоцзы “Даодэцзин”. В 1992 издала первый в России полный перевод “Луньюй” 
на русский язык (журнал “Рубеж”). В 1994 и 1999 Л. И. Головачёва читала циклы 
лекций по древнекитайской философии в роли приглашенного профессора при 
государственном университете провинции Аньхуэй.

В последние годы фокусом внимания Лидии Ивановны всё больше стано-
вилось совершенно новое, самостоятельно выделенное и разработанное ею 
направление – циньская реформа письма – которое сама она называла “пре-
синологией”. Помимо новаторских работ по этим темам, в последние годы 
снискавшим определенную известность и признание в России и в Китае, Л. И. 
Головачёва вела также активную переводческую работу, успешно издав пере-
воды с китайского и английского языков на русский нескольких научных, био-
графических и художественных книг о Китае. В том числе выдержавший уже 
три издания и широко популярный перевод книги “Подвижничество великого 
Дао”, посвященной жизни и учению современного патриарха даосской школы 
“Драконовых врат” Ван Ли-пина.

Почти полувековая научная деятельность и обширное творческое наследие Л. 
И. Головачёвой позволяют без преувеличения утверждать, что она была выдаю-
щимся отечественным китаеведом, совершившим уникальные открытия в изуче-
нии Конфуция, Лаоцзы и “пресинологии”. Истинное значение ее вклада, возмож-
но еще не скоро будет по достоинству осмыслено и оценено коллегами-китаеве-
дами. Слишком смело шла она против “ортодоксальных” научных традиций, по 
ходу дела доказывая, что даже самые дерзкие отступления от узко понимаемой 
“ортодоксии” на самом деле представляют собой лишь органичную часть много-
тысячелетней, необъятной, величайшей научной мысли Китая. 

73 года – возраст Конфуция! Для сильного творческого человека – это самое 
время расцвета и, как утверждал сам великий китайский философ, время “следо-
вания своему сердцу”. Несмотря на преклонный возраст, Лидия Ивановна была 
преисполнена творческими силами, идеями и замыслами, которые так и не успе-
ла до конца реализовать. Она явила собой лучший пример истинной любви и 
преданности делу всей жизни – изучению Китая. Оставила после себя не только 
ценное научное наследие, но также передала эстафету своему сыну и, хочется 
верить, будущим поколениям китаеведов.

Преждевременный уход из жизни Лидии Ивановны лишний раз подчеркнул 
необходимость большего внимания и куда более бережного отношения к отече-
ственным китаеведам, которые, вопреки всем испытаниям судьбы, упорно и пре-
данно “изучают [уроки прошлого] и своевременно применяют их”, работают на 
историю и на наше общее будущее. Хотя время работает против нас… 
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Что это значит – изучать Конфуция?

Л. И. Головачёва

Пожалуй, никто не может представить суть своих многолетних изысканий 
досто вернее и с большим правом, чем их автор. В 2010 году, во время последней 
поездки Л. И. Головачёвой (1937 – 2011) по Китаю, один молодой китаец з адал 
ей довольно необычный вопрос: “Вы изучаете Конфуция. Как это делается? 
Что это значит – изучать Конфуция?” Ниже мы приводим ответ заинтересо-
ванному слушателю, восстановленный по её сохранившимся путевым заметкам.

Сам Конфуций (551 – 479 гг. до н. э.) почти ничего не писал. Но настаивал, что-
бы ученики не только записывали некоторые его слова, но и постоянно держали 
их перед глазами. Вплоть до того, что когда едут они на тележке, слова должны 
быть записаны на ее передке. Заметим, что тогда не было ни бумаги, ни туши, 
ни кистей. Написанное выцарапывалось на деревянных дощечках. Лишь гораздо 
позже стали употреблять для письма лак и твердое стило, которое в лак обма-
кивалось. А писали, опять же, на дощечках или на планочках, изготовленных 
из бамбука. Легко ли это было? Могли ли при этом записываться какие-нибудь 
случайные или неважные слова? Маловероятно. Между тем в приписываемых 
Конфуцию и канонизированных две тысячи лет назад текстах содержится мно-
жество “случайных” слов, обозначающих, например, интонацию. И это притом, 
что в древности,  даже и более поздней, знаков препинания не было. А для чего 
перед глазами держать?! А сам-то не пишет!.. Странно все это, и, безусловно, го-
ворит о том, что в дошедших до нашего времени текстах что-то не так. Они, что 
называется, “неаутентичны”. И действительно, они были записаны почти через 
триста лет после смерти Конфуция, потому что все оригинальные конфуциан-
ские тексты подверглись сожжению при Цинь Шихуанди (259–210 гг. до н. э.) 
– первом императоре Китая, печально знаменитом именно сожжением древних 
книг и казнями конфуцианцев. 

А зачем это понадобилось Цинь Шихуанди? Он что, таким уж был обскуран-
том? Грамотных ненавидел? Или, как думает большинство современных ученых, 
это все из-за политики, хотелось ему извести конфуцианскую идеологию, по-
тому что конфуцианцы его не слушались? Очень все это сомнительно. Потому 
что Цинь Шихуанди как раз в это время провел реформу письма, и введенным 
тогда письмом в Китае пользуются до сего времени. Да и не мог он думать, что 
огромным государством можно управлять без письма. А то, что искоренить “иде-
ологию” таким образом не представлялось возможным, блестяще подтверждено 
тем, что после падения основанной Цинь Шихуанди династии все сожженные 
тексты были восстановлены с изустного изложения, и конфуцианство заняло при 
следующей династии ведущее положение. Так зачем же было сжигать книги?

Моя гипотеза, на основе которой я изучаю конфуцианские книги, изучавши-
еся уже две тысячи лет в Китае и почти пять веков в Западном мире, состоит в 
том, что Цинь Шихуанди сделал это для того, чтобы одним ударом покончить со 
старым письмом и сопротивлением введению нового письма. Старое письмо ко-
ренным образом отличалось от нового. Хотя оно также было иероглифическим. 
Но уже во времена Конфуция, когда появились дощечки для письма, и владе-
ние письмом распространилось, иероглифы стали обозначать звуки. Так как на 
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территории Древнего Китая существовали сотни разных протогосударственных 
образований, и каждое такое образование использовало для обозначения слов 
свои иероглифы, ни о какой унификации не могло быть речи. Один и тот же ие-
роглиф мог означать разные звучания, и одно и то же звучание могло означаться 
разными  иероглифами. Фразы, составленные из таких иероглифов, можно было 
понять, только зная местный язык, исходя из их звучания. То есть, письмо фо-
нетизировалось. Но так как в местных языках того времени большинство слов 
состояло из одного слога и существовало много омонимов, возможно было со-
ставлять фразы, которые при одном и том же звучании несли на себе два или 
даже несколько смыслов. 

Конфуций был мастером составления текстов такого рода. Когда он просил 
учеников записать его слова, это обязательно означало, что в них есть другой 
смысл. Держа записанное перед глазами, ученики искали этот другой смысл, 
так Конфуций тренировал их мышление. Но именно эта особенность старого 
письма мешала Цинь Шихуанди в управлении объединенным Китаем. Он ввел 
единые законы, написанные письмом царства Цинь. А на местах, в бывших 
отдельных царствах, ставших после создания империи провинциями, их тол-
ковали по-разному, и всегда в свою пользу. Поэтому ученые помощники Цинь 
Шихуанди придумали способ ограничить многозначность письма, употребляв-
шегося ранее в царстве Цинь. Они ввели в структуру циньских иероглифов до-
полнительный новый элемент – ключ. Это тоже был иероглиф, пиктограмма, 
означавшая какой-то предмет. Ключ указывал на область, к которой принад-
лежал смысл звучавшего слова.

Чтобы объяснить это русским, я говорю, что если к слову «лук» добавить 
сверху изображение ростков ש, то не будет сомнения, что речь идет о растении. 
А если слева добавить изображение стрелы (€ или ↑), то не будет сомнения, что 
говорится об оружии. Многозначность снимается, но зато многократно умножа-
ется количество иероглифов, обозначающих слова, звучащие как “лук”. Как раз 
против этого – против однозначности и против умножения количества знаков, 
которые нужно было запоминать грамотеям, и выступали противники реформы 
письма. Но, как уже говорилось, вопрос был решен силой – тексты сожгли. За их 
хранение полагалась казнь, так что про старое письмо забыли за 22 года, в тече-
ние которых запрещалось частное хранение книг. За это время сменилось поколе-
ние, новое поколение со слов старого записало древние тексты новым письмом, 
в котором не было прежней многозначности, а значит, и многосмысленности. 
Пострадал ли от этого смысл учения Конфуция? Конечно, пострадал! Но потери 
многосмысленности как-то не заметили, потому что уже никто не помнил, в чем 
состояла реформа письма, совершенная Цинь Шихуанди. 

А что осталось от учения Конфуция, переданного в книге получившей на-
звание “Лунь юй”, то есть, “Беседы и суждения” Конфуция? Осталось звучание 
текста, которое передается из поколения в поколение уже 25 веков. И его трак-
товка учеными – неизбежно плоская. Немногие из ученых подозревали, что при 
изучении текста надо обращать внимание на фонетику. Имена этих “оригина-
лов” не забыты, но они оказали влияние лишь на трактовку значений некоторых 
иероглифов. Между тем, многозначными были когда-то не отдельные знаки, а 
весь текст целиком имел несколько слоев смысла, ныне скрытых, но таящихся 
в звучании текста. Вот я и занимаюсь много лет и с весьма умеренным успехом 
извлечением таких скрытых смыслов текстов Конфуция. Изучение Конфуция 
для меня имеет такой смысл…
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