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СИСТЕМА ШКІЛ ТА ДЕРЖАВНИХ ЕКЗАМЕНІВ У СЕРЕДНЬОВІЧНОМУ 
КИТАЇ ЕПОХИ ДИНАСТІЇ ТАН

С. О. Козловський 

 

Для ефективного функціонування адміністративної системи і бюрократичного 
апарату в Танській імперії приділялася особлива увага важливій проблемі підго-
товки та принципів комплектування кадрів чиновників. Цією проблемою багато 
займалися в свій час і конфуціанці, починаючи із самого Конфуція, і засновники 
легізму, в тому числі Шень Бухай (申不害) і Шан Ян (商鞅). У Китаї здавна існу-
вало чимало методів відбору чиновників, як загальних для всього Сходу і навіть 
для всього світу (призначення близьких родичів, наближених, сподвижників 
правителя його особистим указом, з його волі і вибору; надання посади по праву 
знатності або родинної близькості; призначення за рекомендацією і протекції 
впливових осіб тощо), так і специфічно китайських (кецзюй) [Willfоgel 1949, 87]. 
До останніх належать класичний конфуціанський принцип висування мудрих і 
здібних, за яких відповідали ті, хто їх рекомендував, а також неупереджений кон-
курс претендентів на посаду.

Основними джерелами до вивчення “системи кецзюй” є матеріали, уміщені 
у династійні історії – “Суй шу” – Суйська історія (581–617), та дві Танські істо-
рії – складена у серед. Х ст. під керівництвом чиновника Лю Сюя “Цзінь Тан 
шу” – Стара Танська історія та її розширений істориком та письменником Оуян 
Сюєм (1007–1072 рр.) – “хмільним старцем”, варіант – “Сінь Тан шу” – Нова 
Танська історія [Сказкин 1961, 29–30].

Кецзюй (科舉, “kējǔ”, буквально – “піднесення шляхом іспитів”) – система 
державних конкурсних іспитів на здобуття ступенів у Китаї в період з 7 ст. по 
1905 р., що давали право на здобуття керівних посад в адміністративному апараті 
й армії. Ідеї конфуціанства, а саме ідея “влада – достойним”, стали ідеологічною 
основою запровадження системи Державних іспитів імператорського Китаю. Ця 
система давала можливість будь-кому скласти іспити на посаду державного служ-
бовця – посада, що давала статок та повагу всій сім’ї. Іспити проводилися в про-
вінційних центрах (на перший і другий ступені) і в столиці (на вищі ступені) 
[Elman 2009, 405]. Кількість присуджуваних ступенів і поширення їх по провін-
ціях визначалися урядом. Допуск до іспитів був формально відкритий для пред-
ставників всіх станів, окрім рабів, залежних категорій селянства і осіб “ганебних” 
професій (актори, кати, торгівці і т. ін.). Фактично ж на іспити з’їжджалися го-
ловним чином представники місцевої та палацової знаті і чиновники. Кандидати 
на посади зобов’язані були написати строго регламентований по композиції і сти-
лю твір на задану тему, що вимагало знання канонічної конфуціанської літератури.

ІСТОРІЯ, ФІЛОСОФІЯ, НАУКА ТА КУЛЬТУРА 
КИТАЮ
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Система екзаменів при Танській династії в цілому зберігала свою класичну 
систему, складену при династії Суй. Загалом, у цій системі було три основні шля-
хи. Всі, хто приходив зі школи, називалися “шенту” (貢生, учні), а ті, котрих ви-
сували в провінціях та повітах, називались збірним терміном “сянь гун” (廩生) 
[Сказкин 1961, 64]. І перші, й останні з’являлися до місцевих правителів (юсів), 
котрі на власний розсуд приймали кандидатів.

У Китаї епохи Тан (618–907 рр.) на перше місце поступово, але незмінно і з 
дедалі більшим успіхом став виходити конкурс, який згодом трансформувався у 
добре налагоджену систему іспитів – аналогічну за принципом тій, що тепер за-
вдяки здобуткам китайської цивілізації добре відома й активно працює в усьому 
світі: кожен у гранично об’єктивних і рівних для всіх умовах демонструє свої 
знання і здібності, відповідаючи на заздалегідь невідомі питання в усній чи пись-
мовій формі. У танському Китаї це робилося на спеціальних іспитах на отриман-
ня ступеня в повітових, провінційних і столичних центрах, під суворим наглядом 
спеціальних комісій, надісланих зі столиці, в закритому приміщенні і в письмо-
вій формі [Васильев 1998, 222]. Для успішної здачі екзамену слід було добре 
знати твори древніх, насамперед класичні конфуціанські канони, а також вміти 
творчо інтерпретувати сюжети з історії, абстрактно міркувати на теми філософ-
ських трактатів і володіти літературним смаком, вміти складати вірші – все це в 
рамках строго конфуціанських ідеалів, із дотриманням відповідної обов’язкової 
форми. Кращі знавці, котрі отримали найвищі результати (3–5 % з-поміж кан-
дидатів-абітурієнтів), удостоювалися відповідного ступеня і, найголовніше, – 
отримували право складати іспит на вищий ступінь, а відтак і на зайняття певної 
посади відповідно.

У ранньосередньовічному Китаї триступенева структура науково-чиновниць-
кого апарату ще не була усталеною – існували різноманітні ступені і варіанти їх-
ніх відповідників. Але з розширенням кількості чиновників і бюрократичного 
апарату (близько 800 тисяч службовців на початку епохи династії Тан), загалом 
для імператорського Китаю з часом провідною стала саме триступенева структу-
ра: кандидати, котрі склали іспит тричі, на всіх трьох ступенях, володарі третього 
вищого наукового ступеня цзіньші були якраз тими добре підготованими і тричі 
ретельно перевіреними конфуціанцями, з-поміж яких призначалися чиновники 
на найбільш відповідальні посади, нижчою з яких була посада повітового началь-
ника (у країні було близько 1,5 тис. повітів) [Васильев 1998, 223]. І хоча успішне 
складання потрійних іспитів не було єдиним шляхом до посади, цей шлях вия-
вився найбільш вигідним для системи влади: кращі знавці конфуціанських кано-
нів займали керівні посади в соціумі, організованому за конфуціанським зразком 
[Pulleyblank 1962, 98]. Слід зауважити, що керівну посаду в результаті успішного 
складання іспитів міг посісти знавець офіційної доктрини – виходець із будь-
якого соціального прошарку чи стану. Для правлячої верхівки було надзвичайно 
важливим, щоб чиновницькі посади на місцях займали не тільки добре освічені і 
надійні люди, але й носії певних ідеалів, котрі б відстоювали всі положення офі-
ційної доктрини, покладені в основу імперського устрою.

Що ж до питання про те, з яких же все-таки соціальних верств виходили на-
верх кандидати, то тут важливо бути гранично чітким. Так, у більшості випадків 
це були нащадки місцевої знаті і чиновників, котрі інкорпорувалися у централізо-
вану імперську модель управління, діти заможних селян, для яких добре вихо-
вання в конфуціанському дусі було справою родинної честі. Але в той же час 
добре відомо, що зі зростанням престижу іспитів серед усіх верств імперії сильно 
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розвинувся стимул до навчання, до отримання знань. А оскільки формально ко-
жен платник податків мав право спробувати свої сили і випробувати свій шанс, а 
у випадку удачі зробити блискучу кар’єру (обмеження були лише для нечислен-
ної категорії неповноправних, котрі не сплачували податки – цзянь-мінь), прак-
тично зі сказаного випливає, що поява здібного хлопчика в селі завжди звертала 
на себе увагу односельчан і рідні [Васильев 1998, 223]. Зазвичай знаходився бага-
тий покровитель (із рідні, клану, іншої корпорації) або колектив, які готові були 
взяти на себе витрати, пов’язані з навчанням такого хлопчика, бо це обіцяло у разі 
вдалого випадку і престиж, і чималі матеріальні вигоди. Удача, зрозуміло, прихо-
дила далеко не завжди. Але в тому випадку, коли шанс бував успішно реалізова-
ний, і виходець із низів висувався наверх, це виявлялося вигідним для всіх рідних 
і близьких чиновника, причому вигода була різноманітна і постійна, далеко не 
тільки матеріальна, хоча і вона теж.

Положення штатного чиновника, тобто такого, що склав іспити, одержав сту-
пінь і призначеного на відповідну посаду, було в Китайській імперії надзвичайно 
престижним і надавало чималу реальну владу. Формально в епоху Тан чинов-
ництво займало різні щаблі ієрархічної соціальної драбини і поділялося на 9 ран-
гів, котрі, в свою чергу, розділялися на ще менші категорії [Elman 2009, 405]. 
Хоча між цими ієрархізованими категоріями існували строгі розмежування, і 
кожному чину чи рангу відповідала певна кількість земельних наділів, все ж ця 
соціальна група представляла собою цілий стан, на котрий і опиралася централі-
зована вертикаль влади [Симоновская 1974, 65]. Фактично чиновником був той, 
хто, пройшовши конкурсний відбір, обіймав високу штатну посаду і, відповідно, 
мав досить високий ранг. Вплив і можливості такого чиновника в адміністрації 
імперії були вельми великі – варто згадати про гоголівського городничого, та ще 
взяти до уваги, що, на відміну від цього городничого, китайський чиновник мав 
під своїм началом не тільки повітове місто, а й весь повіт, тобто був у повіті і 
суддею, і відповідальним за збір податків.

Положення, що стосувалися статусу і системи організації чиновників, земле-
власників і всіх підданих імперії загалом, були зведені воєдино в Танському зводі 
законів, котрий складався з 500 статей, уміщених у 12 розділів, – унікальному в 
своєму роді, особливо для середньовічного Сходу, збірнику положень, розмежу-
вань і пояснень. Танський законник є доволі цікавим нормативним документом – 
історичним джерелом, що свідчить про взаємини в державі і суспільстві, а також 
між державою і ранньосередньовічним соціумом. У законнику, крім іншого, міс-
тилися статті про право “тіні”: для високопоставлених чиновників їхня “тінь” 
після смерті падала на їхніх найближчих нащадків, дітей та онуків, даючи їм пев-
ні переваги, у тому числі і при призначенні на посаду. Але варто зауважити, що у 
цьому контексті мова йшла про дуже небагатьох, чий статус був прирівняний до 
статусу родової знаті (їх теж було небагато, і статус кожного з них із черговим 
поколінням поступово знижувався) [Васильев 1998, 223–224]. У всіх же інших 
випадках статус чиновника практично не відбивався на його дітях – їм слід було 
починати все спочатку. Все ж, за підрахунками дослідників, ¾ з-поміж держав-
них службовців були дітьми попередніх чиновників [Никифоров 2002, 180].

Успішне складання іспитів та отримання чиновницької посади супроводжу-
валися отриманням чималих земельних наділів – чжігунтянь (відповідно до 
ступенів чи рангів) – столичні чиновники отримували від 1200 до 120 му землі, 
провінційні – від 1200 до 250 му, чини з особливої служби – від 500 до 150 му, 
військові – від 600 до 80 му (один му дорівнював 0,06 га; один цін дорівнював 
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100 му). Ці пожалувані земельні наділи оброблялися напівзалежними категорія-
ми селян – байсін, котрі віддавали власнику землі двічі на рік частину урожаю. 
Середній розмір земельного наділу селянської сім’ї дорівнював близько 80, а по-
декуди 100 му (близько 6 га) [Симоновская 1974, 67]. Зауважимо, що всі земельні 
пожалування звільнялися від сплати податків, але право на володіння ними було 
умовним – на час несення служби (в ранньосередньовічній Зх. Європі існувала 
подібна система “бенефіції” і її відповідник на Русі – “кормління”).

В епоху Тан (618–907 рр.) у системі шкіл та екзаменів склалися такі категорії 
вчених ступенів: сюцай (видатний талант), мінцзін (знавець канонічних текстів), 
цзюньші (обдарований вчений), цзіньші (видатний вчений), мінфа (знавець зако-
нів), мінцзи (знавець письма), мінсуан (знавець математики), іші (одна історія), 
саньші (три історії, тобто Шіцзі, Ханьшу та Хоуханьшу), Кайюаньлі (знавець 
книги “Обряди Кайюань”), даоцзюй (рекомендований провінцією) та тунцзі 
(здібний підліток) [Хрестоматия... 1961, 65].

Категорія мінцзін (знавець канонічних книг), в свою чергу, розділялась на такі 
підкатегорії: саньцзін (3 канони – Шіцзін, Шуцзін та Іцзін), ерцзін (2 канони), сю-
ецзю Іцзін (той, хто вивчає один канон), саньлі (3 книги про обряди – Чжоулі, Ілі і 
Ліцзі), саньчжуань (3 повісті – Цзоучжуань, Гуньянчжуань і Гуляньчжуань), шіке 
(історія). Відбір претендентів на ступені відбувався щорічно. Особистий відбір ім-
ператором (Сином Неба) претендентів на ступені, з метою залучення провінцій-
них талантів, називався чжіцзю (імператорський відбір) [Хрестоматия... 1961, 65].

Підготуванням до іспитів займалися державні школи, котрі підпорядковували-
ся Гоуцзицзянь (Державній школі). Кількість шкіл, як і кількість учнів у них, була 
строго регламентована – так, школа Гоуцзисюе мала три сотні учнів. Учнями мо-
гли бути сини і внуки цивільних і військових чиновників у 3-му ранзі і вище або 
правнуки чиновників у 2-му ранзі другої категорії і вище, а також сини заслуже-
них чиновників у другому ранзі, сини володарів титулу “сянь гун” і сини столич-
них чиновників у 4-му ранзі при даруванні по заслугам їм 3-го рангу. Школа 
Тайсюе мала п’ять сотень учнів. Учнями могли бути сини і внуки чиновників у 
5-му ранзі і вище, родичі чиновників, які за законом повинні носити траур про-
тягом року, або правнуки чиновників 3-го рангу, а також сини заслужених чи-
новників 3-го рангу, якщо їм дарували титул. Школа Сименьсое мала 1300 учнів. 
У тому числі: 500 осіб із синів заслужених чиновників 3-го рангу і вище без ти-
тулу і 4-го рангу з титулом, а також цивільних і військових чиновників 7-го рангу 
і вище, 800 осіб із середовища видатних простолюдинів (шумінь). Школа Люй-
сюе налічувала 50 учнів; школа Шусюе мала 30 учнів; школа Суаньсюе мала 
30 учнів. Учнями останніх трьох шкіл могли бути сини чиновників 8-го рангу і 
прості люди. Система розподілу вакантних місць у школах була нерівномірною; 
так, від столиці (цзінду) посилалися 80 учнів, від великих і середніх дудуфу (про-
вінційних установ), а також від областей (чжоу) вищого розряду – по 60 осіб, від 
дудуфу нижчого розряду і чжоу середнього розряду – по 50 осіб, від чжоу ниж-
чого розряду – 40 осіб, від повіту столичного округу – 50 осіб, від повіту вищого 
розряду – 40 осіб, від повіту середнього і нижче середнього розряду – по 35 осіб, 
від повіту нижчого розряду – 20 осіб. Вік учнів мав бути від 14 до 19 років. Вік 
учнів у школі Люйсюе – від 18 до 25 років [Хрестоматия... 1961, 65].

Слід відзначити, що центральна влада допускала ряд зловживань під час 
проведення відбору претендентів на навчання в школах – це яскраво ілюструє 
“Сінь бянь у-дай ши пінхуа” (укр. “Нове пінхуа з історії п’яти династій”) – автор-
ський літературний твір на історичну тематику, джерельною основою котрого, 
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очевидно, служили автентичні документи, нарративи та фольклорний матеріал. 
Традиційно час складання цього пінхуа (“фольклорного”, народного жанру істо-
ричного роману) відносять до періоду династії Південна Сун (1127–1279 рр.). 
Зокрема, пінхуа з історії династії Лян повідомляє: “Настав 11 місяць. Сюцай з 
Юньчжоу Ван Сяньчжи, сюцай з Пучжоу Шан Цзюньчжан, Ван Фань з Цічжоу, 
Чу Яньвей з Вейчжоу та Цай Веньюй з Цзічжоу – усі люди незаможні – почали на-
рікати на імператорський двір, за те, що на екзаменах у Чан’ані екзаменатори від-
бирають тільки синків і братів людей впливових. А коли на країну напала сарана, 
і в Піднебесній почався голод, вони підбили народ і в округах Юньчжоу, Цаочжоу 
та Пучжоу підняли бунт. Табір заколотників знаходився поблизу повіту Чан’юань” 
[Рубель 2000, 14]. Характерно, що зловживання при відборі кандидатів на навчан-
ня стали каталізатором соціальних виступів китайського селянства, а його ідей-
ними натхненниками та очільниками – колишні випускники шкіл, сюцаї.

Яскраво демонструє корупцію та зловживання адміністрації при складанні ек-
заменів з одного боку, а з іншого саму процедуру їхнього проведення, історія 
Хуан Чао – нелегального торгівця сіллю (на котру в середньовічному Китаї по-
ширювалася державна монополія), а пізніше одного з керівників селянського 
повстання: «2-й рік Цянь-фу (875). Імператорський двір видав указ про піднесен-
ня достойних. Дізнавшись про це, Хуан Чао зрадів – настав час, коли юнак зможе 
здобути славу і успіх… 

Обравши день і попрощавшись з батьками, Хуан Чао відразу попрямував до 
великої столиці Чан’ань на державні іспити. Дорогою зазнав він і голоду, і спраги. 
Відпочиваючи вночі, а на світанку продовжуючи шлях, дістався він до Чан’аня та 
зупинився на постоялому дворі. Наступного ранку Хуан Чао пішов до екзаме-
наційної палати дізнатися про день іспиту. Він пройшов в екзаменаційній залі лі-
воруч, швидко з’ясував, коли відбудеться іспит, і повернувся до себе на постоялий 
двір. Дочекавшись призначеного дня, Хуан Чао разом з іншими вступив у екзаме-
наційну залу й показав тут все, чому навчився за 10 років наполегливої праці при 
світлі дня та біля світильника. Коли іспит скінчився, Хуан Чао залишив екзаме-
наційну палату й став чекати оголошення результатів. В очікуванні минуло три 
дні, проте ніяких відомостей не було. Хуан Чао почав хвилюватися, і зрозуміло, 
пішов дізнаватися сам. Та ледь він зробив кілька кроків, як почув, що екзамена-
ційна палата вже вивісила список – не він, інші посіли і перше, і друге, і третє 
місця. Побачивши, що у “золотому списку” його імені немає, Хуан Чао не міг 
знайти собі місця» [Рубель 2000, 16].

Слід зауважити, що тогочасні джерела містять ряд повідомлень про непооди-
нокі випадки, коли в результаті невдало складеного іспиту молоді, освічені люди 
починали займатися кримінальною діяльністю та ставали ватажками банд: “Ко-
лись я, як і полководець Хуан, не пройшов на іспитах цзіньши, – заговорив Ван 
Сяньчжи, – і ми разом з ним стали займатися контрабандною торгівлею сіллю – 
жили, заробляючи копійку на гривенику. Хто думав, що лютуватиме голод, і ми 
станемо розбійниками! Тепер ми знову разом, мабуть, саме Небо дарувало мені 
героя!” [Рубель 2000, 20–21]. Принагідно слід зауважити, що титул цзіньші (進士) – 
видатний вчений, присвоювався тим, хто успішно склав екзамени найвищої 
складності у столиці. Володаря цього ступеня, як правило, призначали на високі 
чиновницькі посади (міністра, радника, начальника палати, імператорського ін-
спектора чи цензора, академіка Академії Ханьлінь тощо). Титул сюцай (秀才) – 
видатний талант, вважався першим і найнижчим у чиновницько-науковій ієрархії 
Китаю епохи Тан; у широкому значенні цим шанобливим терміном зверталися до 
усіх освічених та начитаних людей того часу. 
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Таким чином, система державних екзаменів забезпечувала розвиток централі-
зованого адміністративного апарату, послаблюючи вплив аристократичних кланів 
на місцях з одного боку, а з іншого – забезпечувала соціальну мобільність всере-
дині тогочасного суспільства – т. зв. “соціальні ліфти”. Хоча успішне складання 
державних екзаменів не завжди забезпечувало перспективу обіймання високих 
державних посад (перспективною залишалася військова служба), все ж, надавала 
власнику вченого ступеня певні податкові та судові пільги. Іншим важливим мо-
ментом системи кецзюй була постійна циркуляція кадрів, що забезпечувала 
зв’язок імператорського дому з місцевими елітами, а також сприяла уніфікації 
національної самосвідомості – чиновники послуговувалися чітко уніфікованою 
мовою та були носіями єдиних культурних цінностей.

ЛІТЕРАТУРА
Васильев Л. История Востока. Москва, 1998.
История Китая с древнейших времен до наших дней / Отв. ред. Симонов-

ская Л. В., Юрьев М. Ф. Москва, 1974.
Никифоров В. Очерк по истории Китая: ІІ тысячелетие до н. э. – начало 

ХХ столетия. Москва, 2002.
Рубель В. А. Історія середньовічного Сходу. Тематична хрестоматія: Навч. 

посібник. Київ, 2000.
Хрестоматия по истории средних веков / в 3-х томах. Под ред. акад. 

С. Д. Сказкина. Том I, Раннее средневековье. Москва, 1961.
Удальцов А. Д., Сказкин C. Д. История средних веков. Курс лекций. Мо-

сква, 1948.
Elman B. Civil Service Examinations (Keju) // Berkeshire Encyclopedia of China. 

Berkshire: Great Barrington, MA, 2009.
Etienne Zi. Pratique Des Examens Militaires En Chine. Varietes Sinologiques. 

№ 9. Shanghai, 1896. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://archive.org/
details/pratiquedesexam00zigoog

Pulleyblank E. G. The Consonantal System of the Old Chinese. Vol. IX. Lon-
don, 1962.

Willfоgel K. A., Feng Hsia-sheng. History of Chinese Society Liao (907–1125). 
Philadelphia – New York, 1949.



11

РЕФОРМИ ШАН ЯНА ТА МИНУЛЕ ДЕРЖАВИ ЦІНЬ: ТЛУМАЧЕННЯ 
ЛЕЙДЕНСЬКОЇ СИНОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ

С. А. Кошовий

При вивченні рівня розробленості заявленої проблеми варто виходити з того, що 
реформи Шан Яна – одна з найскладніших тем на перетині історії, філософії, 
основ управління державою. Поновлення зацікавленості до спадщини суспільно-
політичної думки школи фа цзя (легістів) і її окремих знакових представників в 
останній час зумовлено практичними результатами, які були досягнуті завдяки 
реалізації головних постулатів таким мислителем-управлінцем, як Шан Ян (390–
338 рр. до н. е.), а згодом розвинуті у концепти іншими представниками цієї 
впливової суспільно-політичної течії Стародавнього Китаю. Спільними зусилля-
ми на різних історичних проміжках їм вдалося практично реалізувати ідею пере-
творення держави Цінь у системі правлячого дому Чжоу у державу, довкола якої і 
на основі якої була розбудована перша в історії Стародавнього Китаю об’єднана 
імперія. Цей задум і план вдалося реалізувати завдяки інноваційним, нестандарт-
ним крокам легістів, які мали на меті сформувати нові моделі суспільного буття, 
соціального устрою, нової форми держави, відійшовши багато у чому від тради-
ційних форм, які домінували в суспільній свідомості і управлінських практиках, 
доповнивши їх, певною мірою, раціоналізмом і практичністю.

Мета цієї статті полягає у спробі охарактеризувати наукові праці, що висвіт-
люють проблеми реформ, які провів Шан Ян, та минуле держави Цінь у викладі 
представників Лейденської (Голландської) синологічної школи, яка була сформо-
вана на базі Лейденського університету (Universiteit Leiden).

Без сумніву, найавторитетнішим і знаним у всьому світі є представник цієї 
школи голландський науковець, синолог Я. Ю. Л. Дайвендак (Jan Julius Lodewijk 
Duyvendak, 1889–1954, китайське ім’я 戴文達). Його вчителями були Я. де Гроот 
(Jan Jakob Maria de Groot, 1854–1921), Е. Шаван (Émmanuel-Édouard Chavannes, 
1865–1918), А. Форке (Alfred Forke, 1867–1944). Практичні знання китайської 
відточував, перебуваючи на дипломатичній роботі під час місії в Китаї. Науковою 
роботою його життя став перший повний переклад “Шан цзюнь шу” (“Книги 
правителя Шан”) (далі – ШЦШ) [Duyvendak 1928] на англійську мову – одного з 
класичних зразків1, що дійшли до нашого часу, давньокитайської філософської 
школи фа цзя (легістів)2. Це була його докторська робота, яку він успішно захис-
тив, а згодом і опублікував [Demiéville 1955]. Йому вдалося подолати ту уперед-
женість, яка існувала стосовно особи Шан Яна і держави Цінь3. Проте не можна 

1 У розпорядженні дослідника Стародавньої історії Китаю є низка писемних пам’яток. 
Це достатньо різноманітні з точки зору змісту, авторства, датування твори. Саме вони ста-
новлять основну категорію джерел, на яких базується вивчення згаданого періоду. У пе-
ріод Чжаньго були створені практично всі традиційні китайські твори (в основному ав-
торські тексти), які згодом були визнанні як фундаментальні твори китайської цивілізації.

2 В західній науці дана школа отримала назву “легізм”, хоча не всі вчені згодні з таким 
перекладом. Обидва терміни, “фа цзя” й “легізм” на рівних використовуються в науковій 
літературі.

3 У період Чжаньго ми не знаходимо підтверджень, що держава Цінь вважала себе 
культурним аутсайдером, пов’язаним з варварами, як вона буде сприйматися і описуватися 
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говорити, що він був першопрохідцем у відкритті цього без сумніву таланови-
того і неординарного державного діяча держави Цінь, перш за все для західної 
наукової спільноти. Навіть сам Дайвендак стверджує, що одними з перших, хто 
академічно почав вивчати Шан Яна і легізм, були викладач Петербурзького уні-
верситету синолог, японіст, тангутознавець А. І. Іванов (1878–1937) [Иванов 
1912] і німецький синолог А. Форке [Forke 1924]. Дайвендак був знайомий з обо-
ма монографіями цих авторів4.

Дайвендака можна справедливо назвати фундатором сучасної Лейденської си-
нологічної школи, який продовжив традиції і заснував у 1930 р. китаєзнавчий ін-
ститут та бібліотечні фонди визнаного наукового центру5. Також ним було запо-
чатковано серію книжкових та дисертаційних видань “Sinica Leidensia” (1930 р.), 
публікації в якій продовжуються донині. Згодом співредактор (на прохання фран-
цузького синолога Поля Пелліо) впродовж двадцяти років синологічного журна-
лу “Тун бао” (通報) [T’oung Pao], який досі є найавторитетнішим академічним 
виданням західної і світової науки у сфері досліджень Китаю6. Будучи одним із 

після 300 р. до н. е., особливо в період династії Хань. Це знайде своє відображення у тво-
рах, які змальовують мешканців Цінь як чужоземців та відсталих порівняно з державами 
центральної рівнини, їхній образ був представлений і походив від змішання з варварами, 
які мешкали по сусідству з ними, і чиї звичаї вони, ймовірно, ввібрали в себе. Таке твер-
дження ми знаходимо у творі «Коментарі до літопису “Весна і осінь” пана Гун Яна» (“春
秋公羊傳”, Chun qiu Gongyang zhuan); текст конфуціанського змісту написаний у період 
між 320–233 рр. до н. е. і був одним із перших, в якому наголошується протилежність між 
“китайським” і “варварським”, і чітко проводиться паралель між державою Цінь і варва-
рами: “Коли правитель Цінь помер, Літопис не зафіксував його ім’я. Чому це так? Це 
тому що Цінь варвари”. Ханська критика Цінь як державного утворення з “дикими” зви-
чаями і законами досягла свого апогею у критичному творі “Дискусія з приводу вивчення 
царства Цінь” (“过秦论”, Guo Qin lun) поета і державного діяча доби сі Хань (“Рання 
Хань”, Xi Han, 西漢) Цзя І (Jia Yi, 賈誼, 200–168 рр. до н. е.). Один із перших, хто проана-
лізував історичний злет від держави Цінь у системі Чжоу до першої об’єднаної імперії на 
чолі Цінь Шихуана. Його розповідь про історію Цінь починається так: “Територія Цінь 
була оповита горами і підперезана річкою Хуанхе, так що це було безпечно. Це була дер-
жава, відрізана з усіх боків”.

4 У 1912 р. А. І. Іванов (1878–1937) був першим закордонним науковцем, хто написав 
монографію, що стала першим європейським дослідженням школи фа цзя (легістів). У цій 
праці він окремо висвітлив основні положення думок її представників, зокрема Гуан Чжу-
на (Guan Zhong, 管仲, – 645 р. до н. е.), Шан Яна (Shang Yang, 商鞅, використовуючи його 
інші імена, а саме Шан Цзюнь, 商君, Shang Jun “Господар помістя Шан” і Вей Ян, 魏鞅, 
Wei Yang “Ян родом з держави Вей”), а також найбільший розділ присвячений теоретику 
легізму Хань Фею (Han Fei, 韓非, 280–233 рр. до н. е.), включно з біографією, перекладом 
майже всієї його праці “Книга мудреця Хань Фея” (“韓非子”, Han Feizi), за винятком де-
кількох розділів, і науковими коментарями до неї. У своїй книзі чи не вперше дає короткий 
аналіз “Книги правителя Шан”. А. Форке у 1924 р. опублікував дослідження під назвою 
“Шан Ян – залізний канцлер, попередник Ніцше”. У ній вчений вперше у німецькомовно-
му науковому середовищі представив основні концептуальні засади Шан Яна.

5 Бібліотека синологічного інституту Лейденського університету є однією з провідних 
наукових установ на євроатлантичному просторі. Це єдина спеціалізована бібліотека Ні-
дерландів, фонди якої включають надзвичайно рідкісні і раритетні видання китайської 
тематики, в тому числі енциклопедії “цуншу” (cong shu, 丛書). Більше про це див.: [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iias.nl/iiasn/iiasn7/eastasia/library.html

6 За 125-річну історію існування журналу було видано 101 том наукових праць. Ця 
діяльність продовжується і донині. Впродовж тривалого часу зберігалася практика, коли 
журнал “Тун бао” редагувався спільно представниками двох синологічних шкіл – фран-
цузької і голландської. Проте на сьогодні традиція дещо змінилася.
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перших дослідників легізму, Дайвендак намагався осмислити роль Шан Яна як 
соціального реформатора і як однойменного автора книги, що носить його ім’я. 
На думку Дайвендака, твір “ШЦШ” – це, найімовірніше, компіляція письмових 
праць, які разом поєднали учні-послідовники Шан Яна після його насильницької 
смерті у 338 р. до н. е. А також у “Книзі правителя Шан”7 вперше здійснено пе-
реклад і надано пояснення та коментарі двадцяти чотирьох розділів тексту з 
анотаціями, які дійшли до нас. На переконання Дайвендака, головна мета напи-
сання книги полягала у наданні рекомендацій правителеві про те, як зберегти 
владу. І найкращий спосіб це зробити – прийняти і суворо дотримуватися чітко-
го, всеосяжного і всепроникаючого методу для управління – закону. При цьому 
перед караючим законом всі мали бути рівні, незважаючи на походження і займа-
ні посади. Дайвендак характеризував легізм як аморальне вчення, теорію прак-
тичного втілення створення тоталітарної держави. На його думку, вчення про за-
кон було вираженням потреб тогочасних китайців у намаганні створити сильну 
централізовану державу. Головною умовою цього було забезпечити наявність 
“сильного правителя” і “слабкого народу”. Думки співзвучні з В. А. Рубіним8 [Ру-
бин 1970] та О. П. Крижанівським9 [Історія Стародавнього Сходу 1996].

Переклад Я. Дайвендаком книги “ШЦШ” на англійську був першим пере-
кладом всього твору на будь-яку іноземну мову однієї зі значних пам’яток, яка 
дійшла до нас як зразок класичної давньокитайської суспільно-політичної школи 
фа цзя (легістів). Публікацію Дайвендака слід поділити на дві частини. Перша 
частина (сторінки з 1 по 163) представляє собою розлогі розмірковування пере-
кладача, науковця про Шан Яна як соціального реформатора. На думку дослідни-
ка, те, що книга носить назву, яка містить власне ім’я Шан Яна, найімовірніше, є 
заслугою його послідовників-учнів, які виклали думки послідовників фа цзя піс-
ля раптової насильницької смерті Шан Яна у 338 р. до н. е. Друга частина (сто-
рінки з 167 по 335) – переклад із коментарями двадцяти чотирьох розділів, або, 
як сам перекладач називав, параграфів книги. На думку Дайвендака, основна 
мета створення книги полягала в наданні поради правителеві, як утримати владу. 
Найкращий шлях, як це втілити, – це прийняти і суворо дотримуватися зрозумі-
лого, чіткого, всеохоплюючого закону і методів, які з цим пов’язані.

7 “Шан цзюнь шу” (“商君書”, Shang Jun shu) – “Книга правителя Шан” або “Книга 
Шан цзюня” – філософсько-політичний трактат, який належить до стародавніх письмових 
пам’яток китайської літератури. Дві проблеми постає, коли ми розглядаємо цю пам’ятку. 
Перша – це авторство, а друга – композиційність твору. Датування твору відносять до 
другої половини IV ст. до н. е., десь близько поміж 358 р. та 338 р. до н. е. Я. Дайвендак 
вважав, що цей твір датується не пізніше першої половини ІІІ ст. до н. е.

8 В. А. Рубін (1923–1981) – історик-синолог, один із перших радянських, а згодом із-
раїльських дослідників, хто вивчав ідеологічні засади періоду Чуньцю-Чжаньго, і один із 
небагатьох науковців, хто звернув увагу на головного міністра держави Цінь Шан Яна.

9 О. П. Крижанівський (1942–2010) – доктор історичних наук, професор, незмінний 
впродовж більше ніж двадцяти років завідувач кафедри історії стародавнього світу і се-
редніх віків Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Як науковець 
проявив себе на ниві класичного сходознавства. Окрему увагу заслуговують дві фунда-
ментальні праці у галузі української орієнталістики, чи не єдині в українському науково-
му дискурсі з тематики давньої історії Сходу для студентів історичних спеціальностей 
українських вишів з історії Стародавнього Сходу. Мова йде про авторський курс лекцій з 
історії цивілізацій Стародавнього Сходу й перший і поки що єдиний підручник з історії 
Стародавнього Сходу, який вже перевидавався чотири рази. Для прикладу див.: Історія 
Стародавнього Сходу: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1996. – 480 с.; Історія Стародавнього 
Сходу: Підручник для вузів. – К.: Либідь, 2000, 2002, 2006, 2009. – 590 с.
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Книга ШЦШ є не лише цінним посібником для вивчення основних принципів 
легізму у викладі Шан Яна, але і розгорнутим викладенням суті його реформ, 
описаних Сима Цянем у “Ши цзі” (“Історичних записах”)10.

Дослідницька практика вивчення Стародавнього Китаю і держави Цінь була 
продовжена іншим визнаним синологом А. Хульсве (Anthony François Paulus 
Hulsewé, 1910–1993, китайське ім’я 何四维). Його вважають патріархом нідер-
ландської синологічної школи і науковцем, чий внесок у розбудову синологічної 
школи сприяв перетворенню Лейденського університету на один із світових нау-
кових центрів вивчення Китаю. Дослідник народився у голландських батьків у 
Берліні, де і здобув частину своєї початкової освіти, цілком ймовірно, що ті ранні 
роки, проведені у двомовному середовищі, заклали надійне підґрунтя для його 
вільного володіння не менше як шістьма мовами. По закінченні середньої освіти 
він склав екзамен, організований Офісом Голландських колоній (Бюро по роботі 
з заморськими територіями), і за результатами конкурсу був призначений на дер-
жавну службу в підрозділ, відповідальний за роботу зі Східною Азією. Це врешті 
привело його до необхідності вивчати китайську у Лейденському університеті у 
1928 р. Там він здобув ґрунтовну підготовку класичної китайської мови у профе-
сора Дайвендака. Крім того, він пішов на курси японської і діалекту Амой, або 
міньнань11 (південно-китайський діалект провінцій Фуцзянь і Гуандун), найбільш 
поширеного діалекту, на якому розмовляла китайська громада, яка мешкала на 
голландських заморських територіях. Після складання кандидатського екзамену 
в Лейдені (1931 р.) провів три роки у Пекіні і Токіо, поглиблюючи знання мов. 
Професійна кар’єра розпочалася у 1935 р. зі служби при Бюро у справах Східної 
Азії, розташованого у Баталії (нині м. Джакарта, Індонезія). Проте закордонне 
відрядження було перерване у зв’язку з початком японської окупації, і Хульсве 
змушений був перебратися в Сінгапур. У 1946 р. він і його родина повернулися 
на Батьківщину в Нідерланди, де його було призначено викладачем китайської 
мови, провідну роль у цьому відіграв його вчитель – професор Дайвендак. Впро-
довж декількох років Хульсве глибинно цікавився ранньою історією китайського 
законодавства, зокрема періодом династії Тан. Проте завдяки зусиллям наукового 
наставника – професора Дайвендака, який прагнув розвивати дослідження динас-
тії Хань у Лейденському університеті, Хульсве переключив свою зацікавленість 
на менш досліджений об’єкт – історію китайського права, кульмінацією цих до-
сліджень стала наукова робота на звання кандидата наук “Залишки Ханського за-
конодавства” [Hulsewé 1955], яку він успішно захистив у 1955 р. Наступного року 
його було призначено на посаду директора Синологічного інституту і професора 
китайської мови у зв’язку зі смертю його вчителя професора Дайвендака. Цю по-
саду він обіймав впродовж двадцяти років, аж до 1975 р., коли пішов на пенсію. 
До самого кінця він активно займався науковою роботою, у 1985 р. він опубліку-
вав монографію “Залишки Цінського законодавства” [Hulsewé 1985], провівши 
монументальне дослідження “законів Цінь”. Хульсве вперше здійснив переклад 
законів держави Цінь і забезпечив його розгорнутими коментарями і тлумачення-
ми методів адміністративного управління в ІІІ ст. до н. е. Носії, на яких були на-
писані закони Цінь, були знайдені в результаті археологічних розкопок у повіті 
Юньмен, провінції Хубей у 1975 р.12

10 Праця Сима Цяня – безцінне джерело інформації для історика, який вивчає Старо-
давній Китай. Факти й історичний виклад подій дають змогу краще зрозуміти і проаналі-
зувати складний і драматичний період в історії Китаю.

11 閩南語, Min nan yu.
12 На цю знахідку натрапили у грудні 1975 р. у так званій могилі № 11 під час прове-

дення земляних робіт з укріплення та розширення дренажного каналу на ділянці Шуйхуді 
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Хульсве наголошував, що теза “жорстокі закони жорстокої держави Цінь” вже 
стала прислів’ям, яке асоціюється з порядками цієї держави і традиційно пред-
ставлено в китайській історіографії. Подібна оцінка речей також побутує і в су-
часних публікаціях з цієї тематики. Проте жодного разу не було можливості 
по-справжньому оцінити, а що ж було в дійсності. Навіть у Шан Яна і Хань 
Фейцзи складно знайти конкретні приклади їхнього жорстокого застосування. 
Цей шанс з’явився у результаті проведених археологічних розкопок, у результаті 
яких було знайдено 1155 цінних дерев’яних дощечок, які частково пролили світ-
ло на законодавство Цінь. Проте і досі це питання нез’ясоване з огляду на недо-
статню кількість фактологічного матеріалу і складності розуміння знайдених 
артефактів. Хульсве з впевненістю стверджує, що вже у ІІІ ст. до н. е. у державі 
Цінь мали серйозні наміри розширити вплив законодавчих актів на всі сфери 
життя своїх мешканців. Також, на його переконання, знайдені зразки цінського 
кодексу не підтверджують надто великої жорстокості, як традиційно представля-
ються закони Цінь. Натомість їхнє застосування було можливим лише у випадку 
ретельного правового розгляду і розсудливого адміністративного управління. 
Складність пов’язана з встановленням меж між кримінальною провиною і зло-
чинним наміром, спричинена браком джерельного підтвердження.

На переконання Хульсве, розквіт філософських і суспільно-політичних шкіл 
у період Чжаньго був зумовлений радикальними змінами у політичній сфері і 
соціальній організації суспільства Стародавнього Китаю. Численні держави, різні 
за розмірами, в процесі еволюційних змін були замінені більшими, сильнішими, 
спроможними і готовими до викликів державами, так званими “сімома най-
сильнішими”13, які врешті стали однією об’єднаною територією під управлінням 

(睡虎地, Shuіhudі) району Сяоган (,孝感地區, Xiaogan diqu) у повіті Юньмен (雲夢縣, 
Yunmeng Xian) центральнокитайської провінції Хубей. Повіт Юньмен розташований у 
східній частині провінції Хубей. У сьогоднішній адміністративній системі поділу КНР 
підпорядкований місту Сяогань (孝感市, Xiaogan shi). У період Чуньцю “Весни і осені” 
(770–476 рр. до н. е.) повіт Юньмен був частиною васальної держави Юнь у період ди-
настії Чжоу. Проте згодом територія відійшла до держави Чу, правителі якої використову-
вали територію повіту як мисливські угіддя. У 223 р. до н. е. в результаті перемоги над 
Чу державою Цінь Юньмен став територією Цінь. Перша публікація про знахідку періо-
ду Цінь була оприлюднена у китайському археологічному журналі “Культурне надбання” 
(Wеn wu, 文物) у 1976 р. Їй були присвячені три випуски (від 6 по 8) під назвою “Тлума-
чення бамбукових текстів з Юньмену періоду Цінь” (雲夢秦簡釋文, Yúnmеng Qіnjiаn 
shіwеn). Див. про це: 1976年6、7、8月， “文物”第6、7、8期連載 “雲夢秦簡釋文”, 為整理
小組所作的初步釋文，附有部分簡影，無注。Згодом матеріали були опубліковані у КНР у 
вигляді книги під назвою “Записи на бамбуку з могили періоду Цінь в Шуйхуді” (睡虎地秦
墓竹简, Shuіhǔdì Qіnmù Zhújiаn). Див. про це: 1977年9月，文物出版社出版線裝本 “睡虎
地秦墓竹简”, 一函七冊，為整理小組修訂的釋文，附簡注及全部簡影。Розгорнуту статтю 
про цю знахідку у провінції Хубей написав вже знайомий нам нідерландський синолог 
А. Ф. П. Хульсве у міжнародному синологічному журналі “Тун бао” (T’oung Pao), публі-
кація за 1978 р. Див. про це: The Ch’in documents discovered in Hupei in 1975 by 
A. F. P. Hulsewé. T’oung Pao, Vol. LXIV, № 4–5, 1978, p. 175–217. А у 1985 р. він опубліку-
вав вже згадану книгу англійською мовою, яка присвячена перекладу та тлумаченню 
знайденої частини Кодексу законів Цінь. За цим посиланням можна познайомитися із са-
мим джерелом: http://www.gushiwen.org/guwen/shuihu.aspx?

13 Саме на цей період історик китайської старовини Сима Цянь відносить подальше 
ослаблення правлячого дому Чжоу та формування семи найсильніших держав-го в Підне-
бесній Чжаньго ці сюн (Zhanguo qi xiong, 戰國七雄) – Ці (Qi, 齊), Чу (Chu, 楚), Вей (Wei, 
魏), Хань (Han, 韓), Чжао (Zhao, 趙), Цінь (Qin, 秦) та Янь (Yan, 燕). Більше див. про це: 
Mark E. Lewis. Warring States Political History // The Cambridge History of Ancient China. – 
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однієї особи. Найбільш важливою, на думку дослідника, у цьому зв’язку є поява 
нового типу правителя, який направляв свої зусилля на зміцнення своєї влади шля-
хом зменшення впливу старих родів і місцевої аристократії. Цьому також сприя-
ло усвідомлення важливості і залучення нового типу мислителів до прийняття 
управлінських рішень, які не були відсторонені від дійсності і менше займалися 
вивченням питань теорії знань, сутності існування, метафізики. Поява такого 
типу мислителів була зумовлена затребуваністю такого роду діячів, які головним 
чином були зосереджені на методах організації суспільства і пошуку нового со-
ціального порядку. Саме представниками цього нового типу мислення і були 
легісти, державні діячі реальної політики [Hulsewé 1981], найяскравішим пред-
ставником яких був головний міністр держави Цінь Шан Ян. Для нього застосу-
вання практики і методів закону головним чином полягало у використанні їх як 
політичного інструментарію. А головна увага була зосереджена на використан-
ні цього інструментарію для забезпечення реалізації досконалого управління 
державою.

На сьогодні наукову роботу і дослідження з історії Стародавнього Китаю, яку 
започаткували Дайвендак і Хульсве, продовжує ціла плеяда молодих голланд-
ських дослідників-синологів у Лейдені (Rijksuniversiteit te Leiden, Sinologisch 
instituut). З огляду на тематику, варто було б згадати Пола ван Ельса [Paul van Els], 
який робить вагомий науковий внесок, “відкриваючи” літературні та історичні 
джерела періоду Чжаньго, професійно супроводжуючи їх коментарями, тлума-
ченнями та роз’ясненнями.

Таким чином, коло джерел інтелектуальної спадщини Китаю та історичних 
осіб тієї епохи розширюється завдяки новим дослідженням, які здійснюють в 
тому числі представники Лейденської синологічної школи.

Інтерес до вивчення методів і практики легістів та окремих її представників, 
Шан Яна зокрема, а також держави Цінь не послаблювався в колах західних нау-
ковців. Відразу після появи перекладу англійською мовою “Книги правителя 
Шан”, який був виконаний Дайвендаком, з’являються публікації німецькою у ви-
конані Е. Й. Крокера [Kroker], а згодом низка публікацій французького професора 
Леона Вандермерша [Vandermeersch 1965], переклад із коментарями ШЦШ, який 
виконав російський дослідник Л. С. Переломов [Книга правителя области Шан 
1968], та ін.14.

С. 593–619. Це була держава Цінь, розташована в північно-західній частині, держава Ці 
на сході, Янь в північно-східній частині, Чу на півдні і три державних об’єднання колиш-
нього царства Цзінь – Вей, Хань, Чжао, розташовані в центрі Китайської рівнини. Два де-
сятки держав, які існували в попередній період Чуньцю, згодом вже в період Чжаньго 
будуть приєднані територіально до “семи найбільших”.

14 До представників молодих, проте вже визнаних у світі дослідників належить Чарльз 
Санфт (Charles Sanft). Будучи доцентом американського університету штату Теннессі 
(Ноксвілл) Ч. Санфт зосереджує свою дослідницьку увагу на еволюції політичної думки і 
її практичному застосуванні в період Стародавнього Китаю. Див. для прикладу: Sanft, 
C. Shang Yang Was a Cooperator: Applying Axelrod’s Analysis of Cooperation in Early China. 
Philosophy East and West 64(1), 2014, р. 174–191. University of Hawai’i Press; S. Charles. 
Communication and Cooperation in Early Imperial China: Publicizing the Qin Dynasty. SUNY 
Series in Chinese Philosophy and Culture. Albany, NY: State University of New York Press, 
2014. – 261 р.; Не можна не згадати і про Ю. А. Пінеса (Yuri Pines, – 1964, народився у 
Києві), професора Єврейського Єрусалимського університету, визнаного фахівця з історії 
Стародавнього Китаю, дослідника традиційної китайської політичної культури, автора 
численних монографій і статей у авторитетних сходознавчих і синологічних виданнях. 
Профільну освіту отримав в Єрусалимському університеті. У 1994–1997 рр. проходив 



17

З опублікуванням монографії дослідника Хульсве вперше було здійснено пе-
реклад законів держави Цінь і започатковано наукове осмислення методів адмі-
ністративного управління в IV–ІІІ ст. до н. е. Таким чином було знято значну 
частину упереджень, які існували в оцінках держави Цінь і методів, які вона 
практикувала.

Наукові і освітні здобутки синологів Лейденської школи стали поштовхом для 
формування синологічних осередків і в інших містах Нідерландів. Зокрема, з ме-
тою подолання гегемонії Лейдена у вивченні сходознавчих (синологічних) дис-
циплін Університет міста Утрехта (Universiteit Utrecht), з не менш багатою науко-
вою та історико-культурною спадщиною, також започаткував китаєзнавчі студії 
[Chinese Studies in the Netherlands 2013, 85] і досяг на цій ниві значних резуль-
татів. У цьому зв’язку, варто згадати Т. Фергюсона (Th. T. H. Ferguson, 1871–1946) 
і Дж. Мулліе (Jozef Lodewijk Maria Mullie, 1886–1976).

Підсумовуючи, мусимо наголосити, що Нідерланди мають тривалу і славну 
історію вивчення Китаю. Дослідження, які були започатковані на практичних по-
требах обслуговування колоніальних володінь Голландської колоніальної адміні-
страції (Нідерландська Ост-Індія), а згодом суттєво поглиблені у першій чверті 
ХХ ст. з особливим наголосом на філологічну, культурну, історичну, управлін-
ську спадщину Китаю. Це сприяло формуванню наукових шкіл, Лейденської 
зокрема.

Відтак, у результаті проведеного дослідження вдалося встановити витоки і 
ключові історичні етапи формування Лейденської синологічної школи та наукові 
здобутки її визнаних у світі представників.

Разом із тим, очевидно, що практику аналізу наукових здобутків західної си-
нологічної школи, Лейденської зокрема, слід продовжити, зосередивши увагу на 
формуванні бібліографічної бази нідерландського китаєзнавства.
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ПОЛІТИЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
РОЗВИТОК КИТАЮ

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ: ВПЛИВ НА ГЛОБАЛЬНИЙ
ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

В. Ю. Голод 

Міжнародні фінансові організації створені з основною метою регулювати гло-
бальні валютно-кредитні відносини та діяльність світового фінансового ринку. 
Домінування розвинутих країн у світовій економіці та значна залежність від них 
країн, що розвиваються, впливають на характер циклічних коливань та на форму-
вання економічної політики в цілому. Останніми роками загострилась дискусія 
щодо значення та ролі міжнародних організацій у світовому економічному про-
гресі. Прихильники підкреслюють аналітичні, стимулюючі та регулюючі функції 
таких організацій, які безумовно приносять користь країнам, що потребують до-
помоги. Для позитивного ефекту необхідно партнерство як урядів країн-учасників 
програм, так і громадянського суспільства. Супротивники міжнародних організа-
цій наводять численні приклади “провалів” фінансових програм, все ще існую-
чий достатньо високий рівень бідності в світі, невміння передбачати кризи в 
економіці тощо. Безумовним є факт, що співпраця з міжнародними світовими 
організаціями має добровільний характер. На практиці більшість країн світу за-
лучені до цього міжнародного співробітництва, бо є частиною глобального еко-
номічного простору, потребують кваліфікованої та швидкої допомоги, потребують 
реформ.

Найбільшими фінансовими організаціями, що надають підтримку країнам, що 
розвиваються, є Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Світовий банк. США та 
Японія мають найбільшу кількість голосів при прийнятті рішень у цих організа-
ціях, а отже найбільший вплив на формування політики. Країни співпрацюють із 
фінансовими організаціями з метою врегулювання проблем платіжного балансу, 
державного боргу, стимулювання проведення реформ тощо. Отримання донор-
ських коштів дає змогу частково стабілізувати фінансову ситуацію. Однак цей 
захід є абсолютно недостатньою для виходу з кризи, бо допомогає вирішити мо-
нетарні проблеми, а не усунути кризові явища в реальному секторі економіки.

Згідно з міжнародною статистикою позик Світового банку за 2015 рік [Wold 
Bank Group 2015], 124 країни співпрацюють із цією організацією, тобто дві тре-
тини світу. Обсяг чистих запозичень країнам, що розвиваються, в 2013 році склав 
542 млрд. дол. США, збільшившись на 28 % порівняно з 2012 роком (в основно-
му за рахунок КНР). Китай зараз нараховує сумарно більше, ніж третину чистих 
фінансових потоків від Світового банку, спрямованих у країни, що розвиваються.

МВФ об’єднує 188 країн, тобто майже всі країни світу, міжнародний резерв-
ний актив станом на 30 квітня 2014 року складав 204 млрд. СПЗ (або SDR) [IMF 
Financial Statements 2014], що еквівалентно приблизно 258 млрд. євро (по курсу 
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від 14 липня 2015 р.). Країни-члени МВФ можуть вирішити свої поточні пробле-
ми з платіжним балансом за рахунок дешевих кредитних коштів, однак при цьому 
їм необхідно виконати цілий ряд умов та рекомендацій від МВФ. Як позитивний 
наслідок, країна-реципієнт досягає тимчасової економічної стабільності, як нега-
тивний – прив’язується до “фінансових ін’єкцій” МВФ, втрачаючи самостійність 
у розвитку національної економіки. 

Доповідь директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард від 8 липня 2015 року 
називалась “Скористатись можливістю, яка надається раз у покоління” [Lagard 
2015]. Малося на увазі, що три конференції цього року, а саме Конференція ООН 
відносно фінансування на цілі розвитку, Нью-Йоркська конференція у вересні 
відносно нових цілей стійкого розвитку та конференція в Парижі у грудні віднос-
но кліматичних змін, визначатимуть новий підхід для усіх країн до стійкого та 
всеосяжного розвитку протягом наступних десятиліть. Іншими словами, на цих 
конференціях буде визначено майбутню світову валютно-фінансову політику. 
К. Лагард у своїй доповіді визначила чіткі заходи для країн, що розвиваються, 
щоб отримати підтримку на масштабні цілі розвитку. Базовою необхідністю є 
зацікавленість усіх партнерів у співробітництві, що проявляється у досягненні 
макроекономічної стабільності країн, у ефективній мобілізації доходів, у надій-
ному управлінні державними фінансами тощо. Доповідь символічно закінчува-
лась словами “Щоб іти далі, ми повинні йти разом”. 

Дві найбільші фінансові організації, створені в результаті Бретон-Вудської 
конференції, ставлять перед собою ключові завдання на десятиріччя, такі як бо-
ротьба з бідністю, голодом та хворобами, забезпечення загальної початкової 
освіти та гендерної рівності, захист оточуючого середовища, всеосяжне стійке 
економічне зростання тощо. Цілі та вимоги зрозумілі, однак не всім країнам під 
силу їхнє виконання.

Діяльність Світового банку та МВФ протягом тривалого часу критикується 
різними неурядовими організаціями, вченими, серед яких помітне місце займає 
нобелівський лауреат з економіки Джозеф Стігліц, який, до речі, працював на по-
саді шефа-економіста Світового банку (1997–2000). Вчений назвав політику між-
народних фінансових організацій щодо країн, що розвиваються, помилковою. На 
його думку, якщо б цій політиці слідували США, то економічний розвиток цієї 
країни був би під сумнівом. У якості прикладів він наводив дві економіки: Росії, 
яка брала участь у стабілізаційних програмах фінансових організацій, та зазнала 
значного скорочення доходів населення; та КНР, яка не наслідувала політику 
МВФ та Світового банку та змогла досягти значного рівня розвитку1. Джозеф 
Стігліц різко негативно висловлювався стосовно політики Світового банку та 
МВФ щодо Росії, критикуючи шокову терапію перехідного періоду2. Джозеф 
Стігліц був впевнений, що Росія мала йти своїм шляхом поступового та розтягну-
того на десятиліття розвитку, яким пішов, наприклад, Китай [Stiglitz 2008, 133–
165, 258–261]3. Як висновок, вчений наголошував, що аналіз розвитку світової 

1 Стігліц досліджував перехідний період, наразі КНР – основний реципієнт допомоги 
від фінансових організацій.

2 На думку МВФ, сценарій шокової терапії є найшвидшим варіантом переходу до рин-
кової економіки для країн, що розвиваються. Позитивні приклади: післявоєнна Німеччи-
на, Великобританія, Польща. Уряд Росії не витримав ключових умов сценарію шокової 
терапії, а саме не забезпечив різкого зниження інфляції та довів до дефіциту бюджету 
більше 40 %. Серед інших негативних прикладів: Аргентина, Чилі, Україна.

3 Прибічників цієї теорії називали градуалістами. Вони передбачили провал шокової 
терапії та називали причини невдач. Однак не змогли передбачити масштаб катастрофи.
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економіки показує, що програми МВФ та Світового банку в тому вигляді, як вони 
їх формулюють, не забезпечують стійкого та справедливого розвитку економіки. 
В останніх публікаціях Джозеф Стігліц неодноразово повторював, що кредити 
МВФ пригнічують економіки тих країн, яким намагаються допомогти. Аналітик 
не раз підкреслював, що, виділяючи кошти на цілі стабілізації, міжнародні орга-
нізації перш за все піклуються про іноземні банки та ТНК, які працюють на те-
риторії країн-реципієнтів, а не про національні економіки в цілому. У випадку з 
переддефолтною Росією 1998 року загальний пакет допомоги від міжнародних 
фінансових організацій складав 22,6 млрд. дол. США. Програма не спрацювала, 
через 3 тижні після першого траншу Росія оголосила дефолт, а фінансові потоки, 
які повинні були підтримати обмінний курс, були виведені корумпованими уря-
довцями в офшори за лічені дні. Дж. Стігліц застерігав, що надання Росії креди-
тів було помилкою. Росія – країна з багатими природними ресурсами, і якщо вона 
не вміє ними розпоряджатися правильно, будь-яка зовнішня допомога не буде 
мати значення.

З року в рік збільшується тиск на Світовий банк та МВФ з боку неурядових 
організацій на національному та міжнародному рівні з метою відкритого та де-
мократичного обговорення рішень, альтернативних їхній політиці. У 2001 році 
Комісія Конгресу США [United States Congress 2001] провела оцінку результатів 
діяльності міжнародних фінансових організацій та прийшла до висновку, що 
60 % проектів Світового банку завершились невдачею. Світовий банк поклика-
ний боротися з бідністю, однак лише 1 % кредитів отримали “бідні” держави, які 
цього потребували. Водночас було відмічено, що ряд держав, які отримували до-
помогу, не тільки не досягли успіхів у боротьбі з бідністю, але ситуація навіть 
погіршилась.

Помітним критиком Світового банку став американський вчений та письмен-
ник Радж Пател. Він публікує критичні статті про методи роботи банку. Одним із 
прикладів є публікація 2008 року “Світовий банк та сільське господарство” [Patel 
2008]. У своєму дослідженні вчений доводить, що втручання Світового банку в 
сільськогосподарську галузь у рамках стратегії боротьби з бідністю лише поси-
лює кризу, а не вирішує її. Р. Пател критикує Програми структурного регулюван-
ня Світового банку (Structural Adjustment programmes), засобами яких країнам 
нав’язувались умови без обговорення: рівень державних витрат, валютний курс, 
структура тарифів тощо. Автор публікації засуджує економічну доктрину Мілто-
на Фрідмана, яка була в основі цих програм, згідно з якою обмежувалося втру-
чання держави в економічну інфраструктуру, ринки ставали відкритими для 
іноземного капіталу та імпорту. Як результат – зростання бідності, рівня безро-
біття, голоду та смертності. Автор підкреслював, що фінансова та торгова лібера-
лізація є перевагою лише для великих корпорацій. Однак у таких країнах, як 
Китай, Бангладеш, Малаві, Єгипет 95 % фермерів володіють землею менше, ніж 
2 акри, вони потребують протекції з боку держави. Усунення торгових бар’єрів 
посилює конкуренцію з більш розвиненими країнами, що не завжди на користь 
бідних країн, збільшує імпорт, що призводить до зростання безробіття. У якості 
прикладу автор приводить зменшення імпортного тарифу в Гані на рис за вказів-
кою МВФ зі 100 % до 20 % в 1992 році, що призвело до зростання імпорту цієї 
культури на 200 %. Автор засуджує панування олігополій у сфері продуктів хар-
чування. Від 60 до 70 % продуктів у більшості країн продають супермаркети, що 
дозволяє їм встановлювати та тримати на високому рівні ціни на ринку, що зов-
сім не вирішує проблему бідності. Автор наводить цікавий аналіз під назвою 
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“Розподіл кеш’ю”. Знаючи ціну на цей горіх в супермаркеті Великобританії та 
розуміючи особливості цього бізнесу, автор приводить наступну статистику: 45 % 
прибутку з ціни продажу отримує супермаркет, 20 % – компанії, що смажать та 
солять горіх, 12 % – імпортер, 2 % – транспортна компанія, 5 % – компанія-
переробник, 15 % – виробник і лише 1 % безпосередньо робітник. Супермаркети 
та великі ТНК контролюють увесь продуктовий ринок. Саме вони отримують 
найбільшу підтримку Світового банку, а не фермери, і тим паче робітники. Автор 
приходить до висновку, що таким шляхом неможливо подолати бідність. 

Р. Пател фактично виступає у ролі антиглобаліста, вбачаючи загрозу у від-
критті ринків для ТНК. Він підтримує “західний антиглобалізм”, що виступає 
проти нерегульованої та неконтрольованої громадянами політичної та економіч-
ної влади транснаціональних корпорацій. Він впевнений, що глобалізація пред-
ставляє інтереси ТНК та міжнародних фінансових інститутів, а не інтереси 
населення країн. 

У цьому контексті варто навести цитату автора “сінгапурського дива” Лі Куан 
Ю, який, аналізуючи уроки азійської кризи 1997–1998 років, писав, що “жоден з 
лідерів азійських країн не осмислював наслідків того, що в глобалізованому фі-
нансовому ринку існує миттєвий зв’язок між головними фінансовими центрами 
світу – Нью-Йорком, Лондоном та Токіо – та їхніми представниками в столицях 
Південно-Східної Азії. Притік капіталу з індустріальних країн приносить не тіль-
ки переваги високого економічного зростання, але й ризик неочікуваного відтоку 
цих коштів. Будь-яка помилка уряду миттєво аналізується та доповідається клієн-
там по всьому світові” [Lee Kuan Yew 2002, 389–390]. Противники глобалізації 
наголошують на тому, що країни-отримувачі стають пасивними об’єктами полі-
тики світових фінансових центрів, втрачають контроль над власною економікою 
та національною економічною безпекою.

Активіст Інституту закордонного розвитку Тітус Александер назвав діяльність 
МВФ глобальним апартеїдом [Alexander 1996]: розвинені країни грають домі-
нуючу роль та контролюють менш розвинені країни; МВФ некоректно оцінює 
стан економіки – реципієнта, не враховуючи зовнішні чинники; політика МВФ не 
сприяє розвитку, оскільки наслідком його стабілізаційних програм є зниження 
продуктивності праці, зростання безробіття і збільшення бідності.

Міжнародні фінансові організації порівнюються з великими корпораціями, які 
мають необмежену силу та вплив у планетарному масштабі, впливають на гло-
бальні та регіональні процеси, діють вибірково, не завжди економічно доцільно 
та справедливо до невеликих країн. Їх треба остерігатись, а не запрошувати на 
керування. Однак більшість країн-реципієнтів не мають іншого виходу з кризи, 
бо занурились у корупцію, не вміють самостійно будувати своє народне госпо-
дарство, не мають прогресу у розвитку та реформах. 

Критики міжнародних фінансових організацій неоднарозово наголошували, 
що ці інституції не враховують економічних, культурних та інших особливостей 
країни, яка потребує допомоги. Підкреслювали, що більш відповідально та ціле-
спрямовано діють регіональні інституції. 

Однією з таких регіональних фінансових організацій є Азійський банк розвит-
ку (АБР) [Asian Development Bank data], який був створений у 1966 року з ме-
тою стимулювання зростання економіки в країнах Азії та Далекого Сходу. 
Налічує 67 країн-членів. Найбільша кількість голосів для прийняття рішень на-
лежить США та Японії. У 2015 році АБР фінансує 125 суспільних проектів на 
суму 11,1 млрд. дол. США, 26 приватних проектів на суму 1,8 млрд. дол. США 
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та 284 проекти технічного сприяння на суму 300 млн. дол. США. Згідно зі звітом 
ООН, Азійсько-Тихоокеанський регіон значно скоротив кількість бідних людей, 
що живуть на 1,25 дол. США в день з 53 % в 1995 році до 12 % в 2015 році, вба-
чаючи в цьому також заслугу АБР. Серед інших досягнень АБР можна зазначити 
реалізації проектів очищення питної води, відкриття шкіл та лікарень, електрифі-
кації та впровадження систем зрошення в сільській місцевості. Однак, згідно з 
даними АБР, 830 млн. людей в Азійсько-Тихоокеанському регіоні все ще перебу-
вають за межею бідності.

Інша регіональна інституція – Азійський банк інфраструктурних інвестицій 
(АБІІ) [Asian Infrastructure Development Bank data] – це новостворена міжнародна 
фінансова організація, запропонована Китаєм. Основними задекларованими ціля-
ми, які ставить перед собою АБІІ, є стимулювання фінансового співробітництва 
в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, фінансування інфраструктурних проектів в 
Азії від будівництва доріг та аеропортів до економ-житла.

Перші новини про АБІІ з’явились у жовтні 2013 року. У ході візиту в Індоне-
зію на зустрічі з Президентом Індонезії Сусілою Бамбангом Юдойоно Голова 
КНР Сі Цзіньпін запропонував створити АБІІ з метою сприяння розвитку та еко-
номічній інтеграції азійського регіону. На зустрічі Китай висловив невдоволення 
темпами реформ та іншими проблемами, які не можуть вирішити такі фінансові 
організації, як МВФ, Світовий банк та Азійський банк розвитку. АБР оцінив, що 
регіон потребує близько 8 трлн. дол. США інвестицій в інфраструктуру в період 
2010–2020 років для збереження економічного розвитку. АБІІ готовий взяти учать 
у цьому фінансуванні. Організація буде інвестувати в інфраструктурні проекти 
по всьому регіону, включаючи пряму залізницю Пекін–Багдад.

Країною-засновником АБІІ виступає Китай, що запропонував сформувати по-
ловину статутного капіталу у розмірі 50 мільярдів доларів США (із 100 млрд. 
запланованих), що допоможе задовольнити зростаючі інфраструктурні потреби 
країн Азії, які виходять за межі можливостей сучасних інституціональних меха-
нізмів фінансування. Таким чином Китай де-факто отримає контроль над новим 
інститутом. Планується, що міжбанківські запозичення та випуск суверенних 
облігацій країнами-учасниками стануть джерелами залучення фінансування в 
проект. Першопочатково “Меморандум про взаєморозуміння” підписали пред-
ставники 21-ї, переважно бідної, країни. Станом на червень 2015 року до Мемо-
рандуму приєднались 57 держав. Японія та США відмовились від участі в 
створенні АБІІ, хоча дипломатично підтримали ідею створення такої організації. 
За оцінкою АБР, Азії щорічно необхідно до 800 млрд. дол. США на інфраструк-
турні проекти, а сам АБР може забезпечити лише 10 млрд.

Дж. Стігліц дає позитивну оцінку новоствореній фінансовій організації. Він 
впевнений, що Китай може претендувати на роль світового фінансового лідера: 
“Сам Китай є доказом того, наскільки інвестиції в інфраструктуру можуть сприя-
ти розвитку”. Китай зможе бути корисним іншим країнам.

У банку є ще одна глобальна перевага: наразі світ страждає від недостатнього 
сукупного попиту. Фінансові ринки не справляються із завданням перерозподілу 
заощаджень із регіонів, де доходи перевищують витрати, в регіони, які потре-
бують інвестицій. І Дж. Стігліц основною проблемою називає саме фінансову сис-
тему, яка успішно маніпулює ринком, проводить операції з цінними паперами, 
але не справляється з посередницьким завданням перерозподілу заощаджень та 
інвестицій у глобальному масштабі. Вчений прогнозує, що АБІІ може дати імпульс 
сукупному попиту на світовому ринку. Нова спроба урізноманітнити джерела 
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глобальної фінансової допомоги, вірогідно, сприятиме глобальному розвитку. Ро-
зуміють це і розвинені країни, такі як Німеччина, Франція, Італія, Великобрита-
нія, які приєдналися до АБІІ не без мети отримати частку в інвестиційних 
проектах у регіоні, що розвивається найбільш динамічно.

Організація нового банку – це частина плану Китаю зі створення Нового шов-
кового шляху. Його мета – стимулювання розвитку торгівлі та економічного спів-
робітництва з іншими країнами Євразії, Африки через розвиток інфраструктури 
в регіоні. АБІІ надасть платформу Китаю для експорту капіталу, робочої сили та 
досвіду будівництва інфраструктури в азійські країни, що розвиваються. Безумов-
но, це буде корисно як для економіки Китаю, так і для іміджу Китаю на світовій 
арені. Це зможе прискорити процеси інтернаціоналізації юаня в рамках реалізації 
стратегії валютної політики КНР. Експерти вбачають, що АБІІ кидає виклик вста-
новленому глобальному порядкові з домінуючою роллю США, передбачають, що 
центр геополітичного впливу поступово буде зміщуватись на схід. Хоча сам Ки-
тай неодноразово наголошував на своєму бажанні лише підтримувати існуючий 
міжнародний фінансовий порядок та готовності працювати паралельно з АБР в 
інтересах розвитку регіону, зрозуміло, що КНР перехоплює ініціативу бути го-
ловним реформатором у зоні свого геополітичного впливу. Не можна не помітити 
амбіції КНР, що зростають, та її бажання збільшувати свій вплив на глобальну 
економіку. У цьому контексті АБІІ буде грати роль козирної карти КНР як засіб 
тиску на існуючий глобальний порядок. 

Державна політика співпраці з міжнародними фінансовими організаціями має 
бути орієнтована на найефективніше використання переваг та можливостей, що 
надає членство у цих інституціях. Слід пам’ятати, що стратегія співробітництва 
полягає не лише в отриманні позик для фінансування програм і проектів, а є 
комплексом дій, спрямованих на відстоювання національних інтересів у світовій 
економіці на шляху забезпечення макроекономічного зростання.
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13-я ПЯТИЛЕТКА: КЛЮЧЕВОЙ ЭТАП ПОСТРОЕНИЯ
СРЕДНЕЗАЖИТОЧНОГО ОБЩЕСТВА В КИТАЕ
 
О. А. Коваль 

 
5-й пленум ЦК КПК 18-го созыва, который проходил в Пекине 26–29 октября 
2015 года, дал старт работе по формулированию планов 13-й пятилетки, приняв 
документ под названием “Предложения ЦК КПК по разработке 13-го пятилетней 
программы народно-хозяйственного и социального развития”, далее “Предложе-
ния” [Предложения… 2015]. Хотя документ не является окончательным вариан-
том планов на будущие 5 лет, поскольку их обсуждение и утверждение будет 
проходить на заседании китайского парламента в марте 2016 года, он представля-
ется нам весьма характерным примером для анализа стратегического подхода 
нынешнего китайского руководства к решению задач, которые стоят перед стра-
ной в ближайшие годы.

Как видно уже из названия документа, “Предложения” не ограничиваются 
лишь исключительно экономической составляющей развития и по сути являются 
указателем и программой для разработки новых задач и целей для развития и ре-
форм всей страны на период до 2020 года. Несмотря на концептуальность доку-
мента, в нем в ряде случаев содержатся достаточно конкретные указания, которые 
впоследствии должны быть воплощены в уточненные планы для правительства и 
региональных властей. В некоторых разделах разработка планов проведена на са-
мом общем, концептуальном уровне.

Как неоднократно подчеркивалось в партийных документах, к 2021 году (когда 
КПК будет отмечать столетие со дня своего образования) Китай должен завер-
шить всестороннее построение среднезажиточного общества, или общества сред-
него достатка (такая цель была определена еще Дэн Сяопином). Для достижения 
этой задачи на октябрьском пленуме 2015 года руководство Компартии Китая не 
только обсудило стартовые условия перед разработкой планов пятилетки, но так-
же обозначило главные задачи и требования, определило новые ключевые кон-
цепции для совершенствования социально-экономического развития. Среди них 
следует выделить пять основных:

– инновации, повышение качества и эффективности развития;
– координация и формирование сбалансированной структуры развития;
– экологичность;
– открытость, усилия для развития выгодного для всех сторон сотрудничества;
– всеобщий доступ к плодам развития и повышение благосостояние народа.
В целом “Предложения” свидетельствуют, что Компартия Китая отошла от 

жесткого планирования экономического развития страны. Здесь не устанавли-
ваются какие-либо обязательные показатели, которых нужно достичь, конкрет-
ные показатели должны разработать на правительственном и региональном уров-
не. Пожалуй, единственным важнейшим ориентиром, который китайские власти 
устанавливают для страны на ближайшие 5 лет, является экономический рост в 
режиме “новой нормальности”, который не должен превышать 6,5 % в год. Пред-
полагается, что даже такой умеренный рост (в ходе 12-й пятилетки ориентиром 
был определен рост 7 %, который, однако, не всегда соблюдался) должен обеспе-
чить удвоение среднедушевых доходов городского и сельского населения к 
2020 году по сравнению с уровнем 2010 года, а также в два раза увеличить ВВП 
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страны. По словам премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, именно такие темпы 
роста позволят создать баланс между необходимостью обеспечивать стабильный 
рост экономики и проводить реформу. 

Следует отметить, что в целом сложились все условия для построения средне-
зажиточного общества в Китае, но реализация данной цели требует решения 
сложных задач. Партия отмечает, что в последние годы международная обстанов-
ка стала сложной, но Китай должным образом отреагировал на международный 
финансовый кризис, что привело к тому, что китайская экономика прочно заняла 
второе место в мире по совокупному объему. В 13-й пятилетке Китай будет обра-
щать внимание на развитие многополярного мира, экономическую глобализацию, 
культурное разнообразие и информатизацию общества, на планете назревает но-
вая волна научно-технической революции. При этом у Китая накоплен потенциал 
для развития и роста [Предложения… 2015, 5].

Стоит остановиться на задачах и требованиях, которые партия наметила к вы-
полнению. При условии сохранения умеренно высоких темпов роста ставятся за-
дачи сбалансированности главных экономических показателей, повышения эф-
фективности капиталовложений и самих предприятий, выхода всех отраслей 
экономики на средний и высший уровень развития, ускоренного развития обра-
батывающей промышленности, а также дальнейшего увеличения удельного веса 
сферы услуг в экономике и увеличения вклада потребления в рост экономики. 
Кроме того – форсировать урбанизацию за счет увеличения населения, прописан-
ного в городах, при этом добиться сдвига в модернизации сельского хозяйства.

Предполагается повысить уровень и качество жизни народа за счет обеспече-
ния полной занятости и более совершенной системы трудоустройства, образова-
ния, культуры, медобслуживания. В частности, предполагается увеличить сроки 
обучения населения трудоспособного возраста. Компартия требует сократить раз-
ницу в доходах, увеличить долю населения со средними доходами, полностью 
ликвидировать тотальную бедность в ряде районов и уездов страны.

Руководство Китая выступило за повышение качества населения и уровня ци-
вилизованности общества в целом. Для этого будут использованы концепции 
“китайской мечты” и основных ценностей социализма, а также “система публич-
ных услуг в сфере культуры”, которая должна стать одним из опорных секторов 
национальной экономики. На этой основе нужно распространять идеи патриотиз-
ма, коллективизма, социализма, прививать людям нравы и привычки, побуждаю-
щие к самосовершенствованию и доброте, к честности и взаимопомощи. 

Предполагается улучшить экологическую обстановку путем снижения исполь-
зования углеродного сырья, а также повышения эффективности освоения и ис-
пользования энергоресурсов, защиты окружающей среды.

Также предполагается улучшить систему государственного управления, соз-
дав более зрелые институты во всех областях. В частности, речь идет о форми-
ровании правового правительства и существенном повышении общественного 
доверия к правосудию. Сюда же относятся вопросы построения открытой эконо-
мики и новой системы военного управления, повышения уровня институализа-
ции партийного строительства [Предложения… 2015, 12–18].

Итак, стоит подробнее остановиться на пяти основных концепциях развития.

Инновационное развитие
Об инновационном подходе к развитию говорили также в ходе разработки 

планов 12-й пятилетки. За пять прошедших лет стало ясно, что инновационные 
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подходы могут быть рождены только в определенной среде, их использование 
для развития всей страны и внедрение сопряжены с перестройкой всей системы 
хозяйствования. Для создания такой инновационной среды предполагается опти-
мизировать распределение таких ресурсов, как рабочая сила, капитал, земля, тех-
нологии, управление. Предполагается стимулировать массовую предпринима-
тельскую деятельность и спрос на новые технологии, стимулировать расширение 
потребления населения, которое должно быть “интеллектуальным и здоровым”, 
а также концентрироваться на сфере услуг, как главного звена структурного об-
новления. Инвестиции должны использоваться более эффективно, при этом 
предполагается в большей степени привлекать общественный капитал в инвести-
ционную деятельность, в частности в сферу общественной инфраструктуры. По-
высить координацию зарубежного инвестирования и экспорта. Культивировать 
новые внешнеэкономические преимущества, ядро которых заключается в техно-
логиях, стандартах, торговых марках, качестве и сервисе. Ориентироваться на ка-
питалоемкие и технологичные производства, повышать позиции китайских пред-
приятий в глобальных цепочках повышения стоимости.

Здесь также указывается на новую идею расширения “пространства развития” 
на новые регионы Китая за счет стратегии “один пояс – один путь”. Предпола-
гается создать экономические пояса вдоль морских и речных берегов, в частности 
по реке Янцзы. Создать три крупные городские агломерации, влияние которых 
должно лучами расходиться на близлежащие регионы: Пекин – Тяньцзинь – Хэ-
бей, в дельтах Янцзы и Чжуцзян. Также планируется создать подобные городские 
агломерации в районе Чэнду – Чунцин и на центральной равнине Шэньси. Для 
такого развития, в частности, предполагается упростить доступ бизнеса и до-
пускать конкуренцию в таких ранее закрытых сферах, как электроэнергетика, те-
лекоммуникации, транспорт, нефтяная и газовая промышленность, городское 
коммунальное хозяйство. Решено развивать пространство сетевой экономики, в 
частности на основе реализации программы “Интернет+” интегрировать разви-
тие Интернета, экономики и общества, реализовать “стратегию больших дан-
ных”, которая позволит повысить степень доступности данных и будет способ-
ствовать их совместному использованию [Предложения… 2015, 23–25].

Также в разделе про инновации говориться о необходимости создавать новые 
НИИ, создать площадки для торговли новыми идеями и технологиями. Не обой-
дена вниманием и модернизация сельского хозяйства как высокоэффективного и 
дружелюбного к окружающей среде. В промышленности предполагается сокра-
щать избыточные мощности старых производств, больше внимания уделять раз-
витию интеллектуального производства, особенно в сфере высоких технологий в 
телекоммуникации, транспорте, энергетике, сельском машиностроении, медици-
не, авиации и космонавтике, робототехнике. Управление финансовым сектором и 
рынком капитала должно рассматриваться как одно из условий для поддержки 
инноваций, а также ставится цель создание финансовой системы, способной об-
служивать предприятия. В Китае должна появиться передовая обрабатывающая 
промышленность на основе программы “Сделано в Китае – 2025”, которая пред-
усматривает более четкое разделение труда и тесное взаимодействие, а также 
всемерное проникновение в производство информационных технологий [Пред-
ложения… 2015, 30].

Государственное вмешательство в экономику будет в дальнейшем сокращаться, 
однако оно будет и дальше концентрироваться в таких сферах, как трудоустрой-
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ство, стабилизация цен на ряд ключевых товаров, структурное регулирование 
экономики, повышение эффективности, контроль и предупреждение рисков, 
охрана окружающей среды.

Скоординированное и сбалансированное развитие
Китайское руководство пытается найти ответ на наиболее острую проблему, 

которая лишь нарастала по мере развития китайских реформ в последние 30 лет, 
а именно дисбалансы в развитии разных регионов страны и отдельных отраслей 
экономики, города и села. Поэтому в разделе координация и формирование сба-
лансированной структуры развития китайские власти уделяют внимание не 
только вышеуказанным проблемам, но также интеграции города и деревни, рав-
ному развитию материальной и духовной культуре, соединению экономического 
и оборонного строительства.

Для каждого региона страны устанавливаются определенные функции, кото-
рые должны выполняться эффективно. Особое внимание уделено западному ре-
гиону страны, где все еще остается актуальной проблема развития инфраструк-
туры. Государственная поддержка также обещана старым промышленным базам 
северо-востока и центральным районам страны. Городские агломерации, о кото-
рых говорилось выше, должны стать полюсами экономического роста для близ-
лежащих районов, в то время как столица Пекин будет постепенно высвобож-
даться от нехарактерных для столицы функций. Для городов, расположенных на 
берегах Янцзы, наиболее острой названа проблема экологии бассейна реки. 

Китай намерен следовать курсом на “поддержку сельского хозяйства промыш-
ленностью, а села – городом”. При этом поставлена цель добиться равного досту-
па к публичным услугам как для жителей города, так и для жителей села. В цен-
тре процесса урбанизации должен находиться человек. Для этого благодаря 
реформе системы прописки сельские жители вместе с семьями смогут переезжать 
в город и получать равные с горожанами права и обязанности. На данный момент 
эта проблема непосредственно касается 170 млн. человек сезонных рабочих, ко-
торые трудятся в городах, не имея базовых прав. Ожидается, что разрешение про-
живания в городах для селян позволит решить множество социальных проблем, в 
частности такую, как разделенные семьи, и существенно повысит эффективность 
труда, повысит уровень потребления и доходы. В то же время в регионах будет 
идти процесс трансформации сел и деревень в поселки городского типа.

В культурной сфере поставлена задача активизировать строительство социа-
листической духовной цивилизации, социалистической культурной державы. Для 
этого власти предполагают усилить пропаганду достижений китайской культуры, 
традиционной китайской нравственности для правильной ценностной ориента-
ции общества. Этим задачам будут служить новые культурные центры, СМИ, 
Интернет. Говорится о необходимости ориентирования общественного мнения в 
правильном направлении, “в интересах распространения позитивных обществен-
ных энергий”. Для этого предполагается оптимизировать структуру СМИ и ре-
гламентировать распространение информации [Предложения… 2015, 46].

Говорится также о стандартизации общественных культурных услуг, для того 
чтобы обеспечить равный доступ к ним среди “низов” городского и сельского 
населения. Одновременно Китай стремится нарастить коммуникационные воз-
можности в глобальных масштабах, чтобы стимулировать выход китайской куль-
туры за рубеж.

Партия призывает приводить в единство создание богатого государства и мо-
гучей армии, для чего следует реализовывать стратегию гражданско-военной 
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интеграции. При этом масштабная реформа управления китайскими вооруженны-
ми силами была начата практически сразу после партийного пленума. В 2016 году 
Вооруженные силы КНР перегруппированы в пять зон боевого командования, 
что стало новой мерой по всесторонней комплексной стратегии реформирования 
армии, а также самой крупномасштабной военной реформой армии Китая с пяти-
десятых годов прошлого века. Кроме того, руководство Китая заявило о сокраще-
нии численности армии на 300 тысяч человек. Предполагается к 2020 году в 
целом завершить процессы механизации и информатизации армии. На граждан-
ские власти возложена задача активно поддерживать армейское строительство, в 
то время как армии отводиться определенная роль в социально-экономическом 
развитии страны [Предложения… 2015, 48–49].

Концепция зеленого развития
На этот раз партия не стала включать в планы определенные задачи по сокра-

щению выбросов парниковых газов и прописывать определенные нормативы по 
снижению энергозатрат на выпуск единицы продукции. На этот раз указано (хотя 
это было также прописано и в прошлом пятилетнем плане), что без зеленого раз-
вития не удастся превратить Китай в богатое и могучее государство, повысить 
благосостояние граждан. За пять лет следует обеспечить народ большим коли-
чеством качественных и экологически безопасных продуктов, содействовать фор-
мированию зеленой модели развития и “зеленого” образа жизни, – говорится в 
документе [Предложения… 2015, 50].

Китаю следует создать государственные пилотные зоны экологической циви-
лизации по единым стандартам. Предполагается регулировать масштабы городов 
в соответствии с ландшафтно-географическими условиями. Развитие промыш-
ленного производства должно идти по пути снижения вредных выбросов. Пред-
полагается разработать карту и определить функциональные зоны, в которых раз-
вито сельское хозяйство или которые имеют важные экологические функции, и в 
дальнейшем стимулировать развитие региона исходя из их функций. В городах 
сокращать прирост земельных площадей под строительство. В регионах приори-
тетного освоения следует концентрировать производство и население, а в регио-
нах, имеющих важные экологические функции, напротив, ограничивать доступ 
предприятий определенных отраслей. На руководителей уездных и городских ад-
министраций возложить проверку природных активов и порядок их использования. 
Включить этот критерий в оценку результативности и эффективности работы.

Китай будет стремиться к меньшему потреблению углеродных видов топлива 
через развитие атомной энергетики, повышение добычи газа, создание эклекти-
ческого транспорта. В городах обеспечивать приоритет общественного транспор-
та перед личным, поощрять использование велосипедов. Повысить контроль за 
выбросами углерода в таких важнейших отраслях, как электроэнергетика, метал-
лургия, производство стройматериалов, химическая промышленность. В зонах, 
где удастся снизить выбросы, усилить поддержку и создавать образцово-пока-
зательные проекты. Существенно повысить степень утилизации отходов и быто-
вого мусора. 

В Китае будет проводиться воспитательная работа среди населения для бе-
режного пользования ресурсами и экологичного потребления. Следует выступать 
за разумное потребление, повсеместно отказаться от расточительства и излише-
ства, пресекать явления роскошества. Ограничить потребление за казенный счет, 
развернуть борьбу с излишней упаковкой, расточительством по отношению к 
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пищевым продуктам и избыточным потреблением, способствовать формирова-
нию таких общественных нравов, как трудолюбие и бережливость [Предложе-
ния… 2015, 57].

Для оздоровления окружающей среды предполагаются меры по строительству 
систем очистных сооружений, канализации. Планируется вести мониторинг 
окружающей среды в режиме реального времени в масштабах всей страны и соз-
дать органы надзора на местах, совершенствовать порядок информирования о 
состоянии окружающей среды. Власти хотят проводить масштабное озеленение, 
а также содействовать самовосстановлению экосистемы в горных районах, реках 
и озерах. При этом неправомерно осушенные и распаханные земли будут снова 
превращены в леса или даже водно-болотные угодья.

Открытое развитие
Эта концепция опирается на тезис об открытости Китая для внешнего мира, 

которого страна придерживается как одного из основополагающих с начала по-
литики реформ. Однако сегодня в связи с изменением внешних условий Китай 
стремится вложить в нее новое содержание и на основе укрепления стратегиче-
ского взаимодоверия, способствовать торгово-экономическому сотрудничеству и 
активизации гуманитарных обменов. Таким образом, будет сформирована “глу-
боко интегрированная архитектоника взаимовыгодного сотрудничества” [Пред-
ложения… 2015, 61].

Для совершенствования открытости внешнему миру Китай предполагает уско-
рить строительство портов и инфраструктуры приморских и приграничных райо-
нов, проложить мультимодальные транспортные коридоры, развивать ориентиро-
ванные вовне промышленные кластеры. Китай за годы 13-й пятилетки должен 
превратиться из страны с крупным объемом внешнего товарооборота в полно-
ценную торговую державу. В сфере внешней торговли Китай стремится к перехо-
ду к обеспечению более высокого качества товаров и услуг и их оптимального 
ценообразования, включая производство оборудования и торговлю услугами. Ки-
тай намерен создать за рубежом ряд производственных баз основных видов това-
ров, также будет создавать собственные транснациональные компании. Кроме 
того, КНР стремиться создать платформу финансового обслуживания междуна-
родного сотрудничества для развития производственных мощностей.

Китай также готов принять новые условия для ведения бизнеса, которые соот-
ветствуют международным стандартам, будет “способствовать формированию 
среды, в которой отечественные и иностранные предприятия работают на равных 
началах в условиях справедливой конкуренции”. В частности, планируется об-
легчить доступ иностранного бизнеса в сферы банковских услуг, страхования, 
ценных бумаг, услуг по уходу за престарелыми, то есть туда, куда ранее им до-
ступа не было. Китай должен усовершенствовать управление своими зарубеж-
ными инвестициями, расширить взаимную открытость финансового сектора на 
основе конвертируемости юаня и его свободного использования. При этом уже в 
прошлом году Пекин добился решения МВФ о включении юаня в корзину валют 
специальных прав заимствования, что также являлось одной из задач на 13-ю пя-
тилетку, которая по факту уже выполнена. Также Китай стремится к подписанию 
новых инвестиционных соглашений, отвечающих новым высоким стандартам, и 
соглашений о взаимной правовой помощи с наибольшим количеством стран. 
Одной из целей политики открытости является также подписание соглашений о 
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безвизовом режиме или упрощённом порядке получения виз с наибольшим коли-
чеством стран. Параллельно будет построена система защиты интересов Китая за 
рубежом [Предложения… 2015, 65].

В концепцию открытости укладывается и реализация стратегии “один пояс – 
один путь”. В программе указано, что в реализации данной стратегии нужно ру-
ководствоваться “доброжелательностью, искренность, взаимовыгодностью, ин-
клюзивностью”, а руководящими принципами для реализации стратегии будут 
“совместные консультации, совместное строительство, совместное использова-
ние”. При этом в основу деятельности предприятий – субъектов проекта закла-
дываются рыночные отношения, а также “новая архитектоника всесторонней 
открытости, отличающаяся взаимодействием сторон как на суше, так и на море, 
в Китае и за рубежом, а также взаимной открытостью в восточном и западном 
направлении”. Стратегия нацелена на создание транспортных магистралей, кори-
доров экономического сотрудничества, сотрудничество в области энергетических 
ресурсов и совместное создание производственных кластеров за рубежом. Также 
предполагается со странами, принявшими участие в реализации стратегии “один 
пояс – один путь”, развивать сотрудничество в области образования, науки и тех-
ники, культуры, туризма, здравоохранения и охраны окружающей среды [Пред-
ложения… 2015, 65–66].

При реализации концепции открытости и стратегии “один пояс – один путь” 
Китай собирается использовать Сянган как мировой ключевой оффшорный центр 
торговли китайским юанем. Китай также стремится углублять экономические 
связи с Тайванем на основе принципа “два берега – одна семья”, для того чтобы 
все больше простых жителей острова, а также предприятия получали реальную 
выгоду от этих связей. 

На основе своих достижений Китай стремится играть большую роль в опре-
делении глобальной экономической повестки дня и направлять международное 
экономическое развитие в сторону равенства, справедливости, сотрудничества и 
совместного выигрыша. Китай намерен придерживаться общей, но дифферен-
цированной ответственности в международных вопросах. Он выступает за при-
менение принципов справедливости и “от каждого по способностям”. Он также 
традиционно выступает защитником интересов развивающихся стран, которые 
нуждаются в помощи извне, предлагая сосредоточиться на предоставлении бес-
платных консультаций, услуг по обучению и подготовке программ развития для 
этих стран [Предложения… 2015, 70–72].

Всеобщий доступ к плодам развития
и повышение благосостояния граждан

Данная концепция затрагивает, по-видимому, самый сложный пласт проблем, 
с которым руководству Китая предстоит иметь дело в ближайшие годы. В планы 
партии и правительства, в частности, входит обеспечение равных возможностей 
для каждого человека, обеспечение населения необходимыми материальными и 
духовными благами, в результате чего должен произойти переход всего народа к 
обществу всеобщей средней зажиточности.

Для этого следует обеспечить равный доступ к публичным услугам, в частности 
в области обязательного образования, трудоустройства, социального обеспече-
ния, базового медицинского обслуживания, общественного здравоохранения, об-
щественной культуры и окружающей среды. Предполагается расширить круг слу-
жебных обязанностей правительства, но формы предоставления публичных услуг 
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должны освободить правительство от роли непосредственного их исполнителя, а 
в большей мере внедрять систему правительственных закупок услуг, а также пу-
тем привлечения общественного капитала к сотрудничеству с правительством.

На региональные власти будет возложена ответственность за конкретную реа-
лизацию программ ликвидации бедности, при том что за центральным прави-
тельством останется роль разработки механизмов реализации программ и единое 
планирование. Также путем заключения договора подряда к борьбе с бедностью 
следует привлекать предприятия и общественные организации.

На данный момент в Китае более 70 млн. человек живут в условиях нищеты, в 
основном в сельских районах, имея доходы на уровне около 1 доллара в день. 
Значительная часть из них проживает в труднодоступных или в районах с суро-
выми жизненными условиями, которые являются уязвимыми с экологической 
точки зрения [Lou Jifang 2016]. Для искоренения бедности предполагается там, 
где это возможно, создавать и развивать специфические производства для трудо-
способных семей, в ряде случаем проводить переселение жителей бедных райо-
нов в более благополучные. В бедных районах предполагается создавать совре-
менную транспортную инфраструктуру, обеспечить водо- и электроснабжение, 
подключение к сети Интернет [Предложения… 2015, 74].

Планируется повысить качество образования с целью воспитания людей вы-
соконравственных и высокообразованных, с упором на ценности социализма. В 
целях распространения полного среднего образования следует поэтапно и диф-
ференцированно освободить учащихся от платы за обучение и других сборов. 
Начать следует с детей из малоимущих семей. Предполагается стандартизиро-
вать государственные школьные программы, как для города, так и для села, ак-
тивнее стимулировать обмены учителями между городом и селом. Относительно 
вузов планируется расширять перечень дисциплин, которые бы позволили при-
близить университеты к уровню мировых. Будет проведена реформа экзаменов и 
набора учащихся. Власти готовы поощрять создание частных вузов за счет обще-
ства и частного капитала [Предложения… 2015, 78].

Приоритетным направлением для китайского руководства в ближайшее время 
будет оставаться вопрос трудоустройства граждан. Эта проблема может стать 
особо актуальной в связи с сокращением работников вредных и энергоемких 
производств, особенно в металлургической и угольной отрасли. Китай уже зая-
вил о планах сокращения около 2 миллионов рабочих мест в этих отраслях. Для 
решения проблем этих людей власти решили создать фонд в 100 млрд юаней 
(15,3 миллиарда долларов), для того чтобы трудоустроить этих людей [Около 
1,8 млн рабочих… 2016]. В масштабах всей страны власти хотят стимулировать 
предпринимательство на самом мелком уровне, а также устранять барьеры меж-
ду городом и селом, снимать региональные и отраслевые барьеры, искоренить 
любую дискриминацию на рынке труда. Также власти намерены поддерживать 
гибкие формы занятости, включая самозанятость. Решено ввести систему пожиз-
ненного профессионально-квалификационного обучения, делая упор на повы-
шение профессионализма рабочих, выходцев из крестьян. Для большого числа 
категорий малоимущего населения профессиональная подготовка и переподго-
товка будет бесплатной. Целью данных мероприятий является повышение каче-
ства рабочей силы и производительности труда, увеличение гибкости рынка 
труда, с возможностью свободного перемещения рабочей силы между региона-
ми, отраслями и предприятиями.

Для разрешения проблемы разрыва в доходах следует в полной мере привязать 
их к росту экономики, а также синхронизировать рост оплаты труда с повышением 
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производительности труда. В частности, необходим научно обоснованный меха-
низм определения нормы зарплаты, механизм ее регулярного роста, механизм га-
рантий выплаты зарплаты, на предприятиях будет внедрен механизм коллектив-
ного договора. Целью мероприятий должно стать повышение удельного веса 
населения со средним уровнем дохода, параллельно следует “форсированно соз-
дать систему подоходного налога с физических лиц, сочетающую в себе комплекс-
ное и дифференцированное налогообложение”. Действовать по схеме – легальные 
доходы защищать, скрытые доходы упорядочить, незаконное получение доходов 
(в том числе преступным путем или от коррупционной деятельности) пресекать. 

Предполагается создать устойчивую систему социального обеспечения, охва-
тив им все категории населения, при этом разграничить ответственность прави-
тельства, предприятий и частных лиц. В сфере страхования по старости для 
рабочих планируется ввести принцип “больше взносов – больше пенсия”. На об-
щенациональном уровне предполагается ввести единое финансирование базовой 
части пенсий рабочих и служащих, повышать долю отчисление от доходов госка-
питала для пополнения фондов социального обеспечения. При этом должно быть 
принято решение о постепенном повышении пенсионного возраста с 2017 года. 
На данный момент пенсионный возраст для мужчин составляет 60 лет, для жен-
щин – 55 для занятых в непроизводственных отраслях и 50 для работников произ-
водственной сферы. 

Ставится задача претворить в жизнь новую систему медицинского страхова-
ния, с определением доли оплаты медуслуг и бесплатным снабжением лекарства-
ми в ряде случаев, поощрять здоровый образ жизни, провести реформу системы 
здравоохранения, медицины и фармацевтики в рамках программы “Здоровый Ки-
тай” [Предложения… 2015, 84–87].

Предполагается стимулировать сбалансированное демографическое развитие, 
в результате чего придерживаться политики планового деторождения. Решено 
повсеместно внедрять политику, позволяющую супругам иметь двух детей. В 
связи с процессом старения населения развернуть систему ухода за пожилыми и 
престарелыми людьми, которая уделяет особое место их домашнему быту и опи-
рается на обслуживание в их микрорайонах в сочетании с наблюдениями в спе-
циализированных учреждениях. Полностью либерализировать систему опеки над 
престарелыми. Сделан упор на гендерное равенство, защиту прав женщин и не-
совершеннолетних, а также совершенствование системы помощи инвалидам.

В заключительном разделе “Предложений” сообщается о мероприятиях, кото-
рые должна предпринять сама Компартия Китая, для того чтобы возглавить про-
цесс преобразований и развития и обеспечить себе политическое лидерство в 
будущем. В данном разделе говориться, что партия будет значительное внимание 
уделять не столько внутрипартийному строительству, сколько системе государ-
ственного управления, механизмам и институтам, которые обеспечат социально-
экономическое развитие. Партия также оставляет за собой роль мобилизующего 
фактора, а также фактора, который объединяет нацию, развивает “демократию и 
воплощает в жизнь партийную линию масс”. Партия будет усиленно развивать 
кадровый потенциал страны, оптимизировать структуру человеческого капитала. 
С этой целью предполагается привлекать наиболее востребованных и дефицит-
ных специалистов из-за рубежа.

Партия также отстаивает неукоснительное соблюдение верховенства права как 
одно из требований развития социалистической рыночной экономики. “Необходи-
мо активнее формировать правовое правительство. Следует на правовой основе 
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устанавливать власть, употреблять власть, ограничивать власть и надзирать над 
властью”, – говориться в документе. В то же время Компартия усилит свою роль 
в законотворческой деятельности [Предложения… 2015, 93–94].

Критика, обсуждение и комментарии
С момента обнародования “Предложений” в Китае и за рубежом развернулась 

достаточно активная дискуссия по поводу перспектив выполнения планов 
13-й пятилетки. Очевидно, что основная полемика разворачивается вокруг эко-
номических показателей и запланированных мероприятий. Критики плановой 
экономики отмечают, что фактически планы ни одной из китайских пятилеток 
никогда не были выполнены полностью, когда речь шла о конкретных плановых 
показателях.

Однако стоит признать, что в последние десятилетия, а именно после 11-й пя-
тилетки, китайское правительство и партия отказываются от четкого определения 
большого числа показателей и, как указано выше, в большей степени сосредота-
чиваются на концептуальных подходах регулирования развития. Стоит отметить, 
что, подводя сейчас итоги выполнения программы 12-й пятилетки, китайские 
СМИ признают, что конкретные показатели, запланированные в 2010–2011 годах, 
выполнены на 90 %. Этот показатель назван рекордным при выполнении планов 
пятилетки, что также является признанием того, что в прошлом далеко не всегда 
плановые показатели выполнялись [Лю Шаохуа 2015]. 

Основная критика и полемика вокруг предложенных на следующую пятилет-
ку изменений сегодня касается в основном вопроса о том, насколько китайское 
руководство овладело методами управления инструментами рыночной экономи-
ки и, прежде всего, монетарной политики. Проблема ощутимого оттока спекуля-
тивного капитала из страны, существенные колебания китайского фондового 
рынка летом 2015-го и в начале 2016 года и необходимость для Пекина вливания 
огромных сумм для подержания стабильности на фондовом рынке привели к 
смене руководителя Комитета по управлению и контролю над ценными бумагами 
Китая (China Securities Regulatory Commission, CSRC) Сяо Гана. На его место на-
значен глава Сельскохозяйственного банка Китая Лю Шиюй, и на него возлагает-
ся достаточно сложная задача вернуть веру инвесторов в китайский фондовый 
рынок, который, в свою очередь, является отражением доверия инвесторов к ки-
тайской экономике в целом. 

Как говорят эксперты, для фондового рынка Китая существует пять главных 
вызовов: поддержание стабильности рынка, реформа механизма IPO, поправка 
закона о ценных бумагах, усиление контроля и ужесточение наказания за наруше-
ние правил и совершенствование механизма делистинга. Особенностью фондово-
го рынка Китая является также то, что общественность очень сильно полагается 
на правительство и это делает его все еще уязвимым и недостаточно развитым по 
сравнению со странами, где фондовый рынок давно сформирован [СМИ: новому 
главе CSRC Китая… 2016].

В то время как именно вокруг просчетов китайского руководства по управле-
нию фондовым рынком сейчас ведутся громкие споры, целый ряд видных эко-
номистов в большей степени сосредотачивают свое внимание на более фунда-
ментальных экономических факторах, которые позволят обеспечить выполнение 
главных задач 13-й пятилетки. В частности, это незначительный финансовый де-
фицит, высокий уровень денежных вкладов населения и предприятий, достаточ-
ные валютные резервы. Все это весьма существенные показатели для привлечения 
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долгосрочных инвестиций в экономику страны. Другое дело, что они должны 
быть эффективными и быть направлены в те отрасли, которые принесут разви-
тию страны стабильность на длительную перспективу.

Существует мнение, что темпы роста экономики в дальнейшем будут снижать-
ся, и в среднесрочной перспективе могут даже оказаться ниже утвержденных офи-
циально планов – на уровне 5,5 % к 2020 году, с перспективой дальнейшего 
замедления до 3,5 % в период 2020–2025 годов. Хотя в таком случае Китай может 
утратить позиции локомотива для мировой экономики, для транснационального 
бизнеса эти условия создадут определенные преимущества для работы на китай-
ском рынке. Иностранные компании пока более приспособлены к работе и кон-
курентной борьбе в условиях низких темпов роста и даже в условиях кризиса, и 
это даст им преимущество перед китайскими конкурентами, которые в основном 
всегда нацелены на рост и развитие, а также все еще зависимы от правительства. 
В этом случае уже не столько объемы инвестиций и поддержка со стороны госу-
дарства, а именно качество управления и товаров будет играть ключевую роль 
для завоевания и сохранения части рынка. Китай также должен принять этот вы-
зов и осознать, что и внешние условия (когда рост обеспечивал экспорт и внеш-
ние инвестиции) для его роста долго не будут такими благоприятными, как это 
было несколько лет назад [Как экономика Китая… 2014].

В этой связи параллельно идет дискуссия о том, что должно стать основным 
фактором экономического роста. В то время, как “Предложения” отводят значи-
тельное место повышению роли сервисной индустрии, коэффициент добавлен-
ной стоимости которой уже составляет от 49,5 % до 51 % ВВП страны (что уже 
даже выше запланированного уровня в 47 % на 2015 год) [Wildau 2015]. На фоне 
снижения доли промышленного производства и строительства ряд экономистов 
имеют серьезные возражения против перебалансировки экономики в сторону по-
требления. Тут стоит заметить, что благодаря стимулированию внутреннего 
спроса и потребления китайские власти смогли более стойко перенести кризис 
2008–2009 годов, хотя в экономическом плане им пришлось отступить от ранее 
согласованных и утвержденных планов реформ, использовать данный рецепт 
временно, с целью недопущения существенного и резкого замедления роста эко-
номики под действием глобальных факторов. 

По словам известного китайского экономиста, почетного директора Научно-
исследовательской академии по вопросам национального развития при Пекин-
ском университете, а в прошлом заместителя главы Всемирного банка, Линь Ифу 
“значительный рост потребления – это благоприятный фактор для развития эко-
номики. Но, несмотря на это, я вовсе не предлагаю правительству всеми силами 
содействовать экономическому росту через стимулирование потребительского 
спроса. Так как не опирающийся на повышение производительности труда, спо-
собной повысить доходы населения, такой потребительский спрос всегда носит 
краткосрочный характер… На мой взгляд, потребление, при всей важности этого 
фактора, должно стать целью экономического роста, но не его движущей силой в 
долгосрочной перспективе”. 

“Потенциал потребления – в непрерывном росте производительности тру-
да”, – продолжает экономист. В основе повышения производительности труда 
должны быть постоянные научно-технические инновации, реструктуризация 
производства, повышение эффективности и увеличение добавленной стоимости 
рабочей силы [Линь Ифу 2015, 5].
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Исходя их этого, известный экономист предлагает Китаю сосредоточиться 
именно на реструктуризации производства с целью повышения его эффектив-
ности до уровня развитых стран. И здесь у Китая есть огромный потенциал. Эта 
сфера может дать высокое экономическое вознаграждение в ближайшие годы, и в 
нее необходимо направлять инвестиции. Далее, Линь Ифу предлагает переклю-
чить внимание в инфраструктурном строительстве с больших проектов скорост-
ных железных дорог и крупных аэропортов на улучшение локальной транспорт-
ной инфраструктуры, в частности городского метрополитена, инженерных сетей. 
Инвестиции в эти проекты принесут преимущества как в социальной сфере, так 
и в экономике. Он также выступает за модернизацию производств с учетом эко-
логического фактора, и наконец, выделяет как один из ключевых факторов разви-
тия процесс урбанизации. В Китае она достигает 55 %, но в развитых странах 
урбанизация превышает 80 % и приближается к 90 %. Это явно указывает на пер-
спективы для Китая. Для того чтобы встать в один рад со странами с высокими 
доходами, Пекину необходимо ускорять процесс урбанизации. 

С рядом идей Линь Ифу вполне согласны и представители западных научных 
кругов, которые отмечают важность фактора производительности труда для ста-
бильного роста. Так, в ходе начала реформ именно при переходе предприятий го-
сударственной собственности на новые формы хозяйствования наблюдался рост 
производительности труда рабочих. В благополучные годы начала века, когда 
экономика демонстрировала стремительный рост, ежегодный прирост произво-
дительности труда в промышленном секторе превышал 10 %. В результате кри-
зиса с 2008 года он стал более умеренным. 

Согласно новейшим официальным данным, производительность труда, изме-
ряемая на основе объема продукции, произведенной одним рабочим, в Китае в 
2015 году увеличилась на 6,6 % в годовом исчислении, что позволяет говорить о 
повышении эффективности экономики. В прошлом году среднедушевая произво-
дительность труда в стране составила 76978 юаней (11842 долларов США) при 
увеличении на 4733 юаня по сравнению с 2014 годом. Рост этого показателя, со-
гласно данным Государственного статистического управления КНР, наблюдался 
пять лет подряд.

В прошлом году в городах страны было создано 13,12 млн новых рабочих 
мест, что превысило целевой показатель. При этом, по данным управления, без-
работица в китайских городах составила 4,05 %. Рост китайской экономики в 
2015 году, составивший 6,9 %, стал самым медленным за последние 25 лет. ВВП 
достиг 67,67 трлн юаней [Производительность труда… 2016]. 

Несмотря на это, зарплата китайцев в последние лет 20 росла в среднем на 
5 % в год, что не давало большинству домохозяйств ощутить реальные преиму-
щества от реформ, сдерживало потребление. В связи с планами за 5 лет увели-
чить слой среднего класса до 600 миллионов человек и полностью победить 
бедность эта ситуация должна претерпеть коренные изменения.

Также с начала 2016 года появились несколько статей, которые указывают, что 
китайские власти приняли решение запретить публикацию ряда экономических 
показателей, которые могут оказывать негативное влияние на рынок и в целом 
подрывать веру в то, что власти принимают правильные решения. В частности, с 
прошлого года власти запретили публиковать предварительные данные по вы-
пуску промышленной продукции и дают теперь только официальные данные. 
Уже давно не выпускается статистика по доходам, а статистика по уровню зар-
плат не выпускалась с конца 2014 года [Wong 2016].
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Таким образом, можно говорить, что китайские власти хотят создать для себя 
максимально комфортные условия для проведения реформ и реструктуризации 
экономики, которые бы минимизировали возможность появления социальной на-
пряженности и протестов, вызванных, например, существенным сокращением 
занятости в ряде отраслей, которые будут подвергаться наиболее коренной и бы-
строй реструктуризации.

Определенным психологическим фактором также выступает то обстоятель-
ство, что 13-й пятилетний план оказался последним в истории СССР. Таким об-
разом, успех в осуществлении программы 13-й пятилетки в КНР разрушит 
теории о том, что развитие по пути социализма имеет определенные ограничения 
не только по возможностям развития и усовершенствования плановой экономи-
ки, но также имеет временные рамки. Китай как страна со второй экономикой 
планеты, таким образом, окончательно откажется от советской “модели” эконо-
мики догоняющего развития.

Китайскому руководству предстоит таким образом поставить окончательную 
точку в давнем споре, который велся между СССР и Китаем о путях построения 
социализма, и доказать, что крушение Советского Союза и провал перестройки, 
крах советской модели были во многом обусловлены как объективными фактора-
ми кризиса системы, так и субъективными решениями стоявших в то время у 
руля страны руководителей, которые оказались неспособными управлять рефор-
мами, начатыми в стране.

Для китайских же руководителей именно в период реализации планов 13-й пя-
тилетки, очевидно, будет происходить определенный переход в понимании пер-
спектив дальнейшего развития страны как глобальной силы. Это вызовет необхо-
димость поиска нового пути развития на новых принципах и уже после 2021 года 
позволит определить конкретные мероприятия для выполнения следующего эта-
па трансформации – к столетнему юбилею образования КНР в 2049 году. Как уже 
неоднократно заявляли нынешние лидеры, к середине столетия Китай должен 
превратиться в “богатое и могущественное, демократическое и цивилизованное, 
гармоничное и модернизированное социалистическое государство”.
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РОЛЬ ТЕОРІЇ “М’ЯКОЇ СИЛИ” У СТВОРЕННІ
НОВОГО ОБРАЗУ КИТАЮ
 
В. О. Кіктенко 

У світовій політиці Китай виступає глобальним гравцем, який постійно підкрес-
лює мирний характер свого зростання, уникаючи при цьому застосування вій-
ськових чи політичних дій, які могли б бути сприйняті, насамперед, США як 
загроза. Зовнішня політика КНР зазнала величезних змін у другій половині ми-
нулого століття – від періоду війни і революції до епохи миру та розвитку. Швид-
ке економічне зростання і поглиблення інтеграції у світову систему наприкінці 
ХХ – на початку XXI століття принесли Китаю нові стратегічні можливості, які 
лідери Комуністичної партії Китаю (далі – КПК) використовують для забезпечен-
ня “мирного підйому” Китаю на основі використання “м’якої сили” (культурна 
привабливість, політичні цінності, моделі розвитку, міжнародні установи, міжна-
родний імідж і економічні досягнення). В останнє десятиліття відбулося значне 
посилення впливу Китаю не тільки в Азії, але і в усьому світі. Це пов’язано не 
тільки зі збільшенням економічної та військової могутності, а й з успішним за-
стосуванням “м’якої сили” (реклама китайських цінностей, масове тиражування 
культурних продуктів, 24-годинне китайське телебачення і радіомовлення, насам-
перед, спрямовані на Південно-Східну Азію, збільшення допомоги країнам Азії, 
заохочення іноземних студентів до вивчення китайської мови та активна участь у 
таких регіональних організаціях, як Асоціація держав Південно-Східної Азії 
(АСЕАН)). Наша стаття присвячена питанню про те, як Китай прагне перебуду-
вати і спроектувати свою “м’яку силу” в процесі створення нового образу (облич-
чя) країни (面子, miànzi) на глобальному рівні, що пов’язано з колективною 
ідентичністю і престижем країни. У сучасному політичному та інформаційному 
середовищі це має особливе значення, бо будь-яка серйозна помилка (“втрата об-
личчя”) Китаю на міжнародній арені може підірвати легітимність керівництва та 
уряду всередині країни. Доречно згадати знаменитий вислів Чжоу Еньлая про те, 
що “в міжнародних справах немає дрібниць” (外事无小事, wàishì wú xiǎoshì). 
Слід звернути особливу увагу на значний сплеск вживання поняття “м’яка сила” 
в китайських ЗМІ і наукових виданнях. Ця концепція стала настільки популярна 
серед китайських політичних лідерів, вчених і журналістів, що обґрунтовує необ-
хідність пильного дослідження теорії та практики “м’якої сили” як, можливо, од-
ного з найважливіших аспектів зовнішньополітичної стратегії сучасного Китаю.

У 1990 році Дж. Най сформулював концепцію “м’якої сили” в якості нового 
суб’єкта дискурсу міжнародних відносин у своїй основоположній роботі “Bound 
to Lead: The Changing Nature of American Power” [Nye 1990], що згодом отримало 
розвиток в його книзі 2004 року “Soft Power: The Means to Success in World 
Politics” [Nye 2004]. На відміну від “жорсткої сили”, заснованої на використанні 
у зовнішній політиці збройного насильства, військового втручання, економічного 
тиску і підкупу, “м’яка сила” – це здатність домагатися бажаного шляхом вико-
ристання в якості ресурсів владного впливу привабливих політичних іміджів, 
соціально-економічного ладу і моделей розвитку держави, добробуту країни і 
культурних цінностей, що транслюються ЗМІ. Дж. Най спочатку вважав, що не 
слід перебільшувати посилення “м’якої сили” Китаю, чиї культурні цінності хоч і 
привабливі, але досить обмежені порівняно із США і Європою через відсутність 
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у Китаї інтелектуальної свободи, а також політичну корупцію і “тайванське пи-
тання”. Однак у статті, опублікованій 29 грудня 2005 року в Wall Street Journal, 
він стверджує, що “м’яка сила” Китаю стрімко зростає в Азії, і США повинні 
цьому протидіяти [Nye 2005].

Виникнення теорії “м’якої сили” у Китаї та дискусії навколо неї
Сучасні китайські теорії міжнародних відносин ґрунтуються на марксистській 

версії реалізму, який ігнорує більшість західних концепцій, але “м’яка сила” 
Дж. Ная стала винятком і широко використовується в роботах китайських вчених. 
Незабаром після появи означенної теорії, в 1993 році головний радник голови 
КНР Цзян Цземіня і колишній професор Фуданьського університету (Шанхай) 
Ван Хун’ін опублікував статтю, в якій вказувалося на необхідність зміцнення 
“м’якої сили” Китаю [刘德斌 2004]. Центральна теза в аргументації Ван Хун’іна – 
культура є основним джерелом “м’якої сили” держави: «...якщо країна має чудо-
ву культуру та ідеологічну систему, то інші країни, як правило, йдуть за нею... 
Тому не потрібно використовувати “жорстку силу”, яка дорожча і менш ефектив-
на» [Wang Huning 1993, 91]. Такий підхід був підтриманий більшістю китайських 
аналітиків, що простежується у численних наукових працях, а також у різних 
виступах китайських лідерів. 1997 року професор Нанькайського університету 
Пан Чжун’ін опублікував статтю про стратегію і управління, в якій концепція 
“м’якої сили” використовувалася більш обґрунтовано [庞中英 1997, 49–51], а в 
1999 році Шень Цзіжу знову говорить про необхідність зміцнення “м’якої сили” 
Китаю [沈骥如 1999, 12–13]. Однак до кінця 1990-х років китайські інтелектуали 
не обговорювали питання конкретного застосування цієї концепції для націо-
нальної стратегії Китаю. Швидке економічне зростання Китаю почало впливати і 
на зростання зацікавленості у світових справах, що пов’язано й з “образом Ки-
таю”, який багато в чому створюється за допомогою “м’якої сили”.

У китайських ЗМІ почали широко висвітлювати світові новини, що в свою чер-
гу вплинуло на виникнення активних дискусій із питань світової і зовнішньої по-
літики, що відбувалося не тільки на урядовому рівні, але і в рамках громадянсько-
го суспільства. Все це в результаті вплинуло на зміну самосвідомості китайців, а 
також самооцінки китайського уряду [中国崛起-通向… 2005, 126–127]. Китай 
успішно подолав Азіатську фінансову кризу 1997–1998 років, що також вплинуло 
на позитивне сприйняття країни у світі [Lampton 2006, 307]. Після цих подій ки-
тайські вчені сформулювали нову національну стратегію, яка була спрямована на 
перехід Китаю від регіонального до глобального лідерства. Так з’явилася концеп-
ція “всеосяжної національної сили” (综合国力, zònghé guólì), в якій “м’яка сила” 
стала важливим компонентом. Цілий ряд досліджень був присвячений цьому пи-
танню, в яких концепція “всеосяжної національної сили” ще може називатися 
“велика стратегія” (大战略, dà zhànlüè). Наприклад, у 1999 році Хуан Шофен опи-
сує “всеосяжну національну силу” як поєднання “жорсткої сили” (економіка, 
наука і техніка, армія і природні ресурси), “м’якої сили” (політика, дипломатія, 
державні структури, культура і освіта) та “координаційної сили” (політичні 
структури і лідери, організація прийняття рішень, можливості управління і коор-
динації реформ). У серпні 2002 року Китайський інститут міжнародних дослі-
джень (中国国际问题研究所, Zhōngguó guójì wèntí yánjiū suǒ) провів конферен-
цію на тему “Значення і вплив м’якої сили у зовнішній політиці США”. Після 
цього почали з’являтися публікації, в яких здійснювалася критика теорії Дж. Ная, 
а також стверджувалося, що таке розуміння “м’якої сили” в основному стосується 
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американського досвіду, і, відповідно, необхідно інше її визначення для Китаю 
[庞中英 1997; 庞中英 2005; 葉自成 2003; 中国… 2005; 中国大国… 2004; 中国
的大… 2005; 中国崛起及… 2005; 中国崛起-通向… 2005; 2005 中国… 2005 та ба-
гато інших]. У середині 2000-х років дискусія остаточно вийшла за межі наукового 
обговорення, бо “м’яка сила з китайською специфікою” привернула увагу керів-
ництва Китаю, а також широкого загалу, й в результаті було досягнуто консенсу-
су щодо вирішальної ролі “м’якої сили” у зовнішній політиці Китаю.

Під час більш широкої дискусії щодо перспектив розвитку зовнішньої та внут-
рішньої політики Китаю склалися два підходи щодо теорії “м’якої сили”. Пер-
ший, домінуючий, представлений провідними китайськими соціологами і філо-
софами, які дотримуються аргументації Ван Хун’іна щодо культури як головного 
джерела “м’якої сили”. Відповідно до другого підходу, в основному представле-
ного роботами фахівців у галузі міжнародних відносин, основою “м’якої сили” 
визначається політична влада, хоча й не заперечується роль культури. Для Юй 
Сіньтяня, провідного представника першого напряму, всі ідеї, концепції, інститу-
ти та принципи політики, що працюють у контексті “м’якої сили”, не можуть 
бути відокремлені від національної культури. Концепція Дж. Ная, на думку пред-
ставників цього підходу, перегукується з ідеями державного управління таких 
давньокитайських мислителів, як Конфуцій (551–479 рр. до н. е.), Сунь-цзи (544–
496 рр. до н. е.) і Мо-цзи (470–390 рр. до н. е.), які використовувалися. Конфуцій 
проповідував “золоте правило” – “поводься з іншими так, як би ти хотів, щоб чи-
нили з тобою”, виступав за обмеження і регулювання державної влади. Видатний 
представник раннього конфуціанства Мен-цзи (372–289 рр. до н. е.) вважав, що 
у доброчесного правителя не може бути супротивників у світі, і тому він може 
легко завоювати підтримку народних мас, у тому числі пригноблених людей в ін-
ших країнах. У цілому, конфуціанство, панівна ідеологія Китаю, протягом більше 
2000 років виступало за те, що держава може бути лідером не пригнічуючи, а по-
даючи приклад і визнаючи своєрідність іншого. Мо-цзи, засновник школи мо-цзя, 
вважав, що застосування сили буде тільки породжувати конфлікти і злочини. Ці 
філософські системи вплинули на формування такої державної політики, в якій 
загрозам внутрішньої безпеки протиставляється доброчесний правитель і шля-
хетний чоловік. Ще одна важлива складова традиційної китайської думки – це 
військова стратегія (Сунь-цзи), яка бореться за щось, на відміну від західної, яка 
бореться проти чогось. У китайській стратегії остаточна мета війни – це зміна 
розуму ворога, і філософи різних шкіл, визнаючи небезпеки війни, рекомендува-
ли досягати цієї мети, якщо можливо, без фактичної битви. Тому важлива увага 
приділяється дипломатичному маневруванню, а не військовій конфронтації, та, 
відповідно, найкраща стратегія війни полягає в придушенні планів, а не в реаль-
ному бойовому зіткненні. Все це побічно вказує на ідеологію “м’якої сили” у 
філософії стародавнього Китаю: 1) теоретична і практична перевага стратегічної 
оборони в поєднанні з дипломатичними інтригами і створенням альянсів, а не 
вторгнення, поневолення або знищення противника; 2) відмова від військової 
сили або обмежене її застосування для досягнення політичних цілей; 3) військове 
мистецтво – це не насильство, а мистецтво підпорядкування. У китайській філо-
софії мораль, закон і співпраця визначалися основою відносин між державами, 
людська природа не вважалася злою від народження, стверджувалася можливість 
досягнення миру і співробітництва між державами, а також створення союзів між 
ними, що передбачає узгодження інтересів різних суб’єктів. А стародавня концеп-
ція “гармонії” (和, hé) визначається основою китайської культурної привабливості 
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в сучасну епоху культурної диверсифікації та глобалізації, коли західна цивіліза-
ція дала світові науково-технічну революцію, індивідуалізм і ліберально-демокра-
тичні цінності, але разом із тим це призвело до екологічних катастроф, знецінен-
ня соціальної етики, посилення міжнародних і регіональних конфліктів. Робиться 
висновок, що традиційна китайська культура, що ґрунтується на антропоцентриз-
мі (以人为本, yǐrén wéiběn) і єдності природи та людини (天人合一, tianren heyi), 
може дати альтернативні підходи для вирішення таких проблем постіндустріаль-
ного суспільства, як бідність, забруднення навколишнього середовища і регіо-
нальні конфлікти [Yu Xintian 2008].

Однак китайське розуміння і застосування теорії “м’якої сили” дещо відріз-
няється від оригіналу і далеке від єдиного визначення цієї концепції, бо сам термін 
по-різному перекладають китайською мовою: найбільш часто використовуються 
ruǎn shílì (软实力), ruǎn quánlì (软权力), ruǎn lìliàng (软力量) та ruǎn guólì (软国
力). Якщо за Дж. Наєм, міць держави складається з “жорсткої сили” (військової 
та економічної) і “м’якої сили” (культура, ідеологія і зовнішня політика), які тіс-
но пов’язані одна з одною і важко диференціюються в самій практиці влади [Nye 
2004, x, 7, 18–19, 30–32], то в китайській інтерпретації “м’яка сила” – це менталь-
не, а “жорстка сила” – це матеріальне [Zhu Majie 2002, 20]. Крім того, в китайсько-
му світогляді вираз культури йде від внутрішнього (内心, nèixīn), а не від зовніш-
нього (面子, miànzi), як у західній традиції, мислення. По-різному розуміється в 
китайській і західній традиціях сила примушення (влада). Як правило, влада пе-
рекладається китайською мовою словом quánlì (权力), що має два основних зна-
чення: “влада і положення в суспільстві” та “мати повноваження”. На практиці 
quánlì завжди було пов’язане з мистецтвом хитрого правління (权术, quánshù). 
Крім того, в китайській філософії влада завжди поєднувалася з мораллю: згідно з 
вченням Конфуція (551–478 рр. до н. е.), мораль дає силу (“стати мудрецем все-
редині й імператором зовні” (“内圣外王”, “nèi shèng wài wáng”), тобто “управля-
ти іншими, удосконалюючи себе”), а Лао-цзи (6–5 ст. до н.  е.) вчив “управляти, 
не роблячи нічого, що проти природи” (“无为而治”, “wúwéi ér zhì”), тобто вико-
ристовувати силу, яка походить із природи (принцип не-діяння (无为, wúwéi)). 
Специфіка “м’якої сили” Китаю полягає в тому, що вона спирається на принцип 
гармонії, який передбачає гармонію у всіх сферах життя – гармонію між люди-
ною і природою в цілому та між людьми й між державами зокрема. Гармонія роз-
глядається в якості базового принципу сталого та ефективного розвитку для до-
сягнення моральної висоти в міжнародних відносинах. На цьому принципі 
вибудовується єдність “м’якої сили” і “жорсткої сили” з китайською специфікою 
як усередині країни, так і за її межами [Лю Цзайци 2009, 151]. Лю Цзайці зазна-
чає, що на думку китайських політологів, існує нерозривний діалектичний 
зв’язок між “м’якою силою” і “жорсткою силою”. “М’яка сила” трактується ними 
як “мудрість”, що проявляється під час застосування “жорсткої сили”. Зміцнення 
“жорсткої сили” пов’язане зі збільшенням “м’якої сили”. І навіть у тому випадку, 
коли “жорстка сила” дещо зміцнюється, сукупна державна міць може скоротити-
ся у зв’язку з ослабленням “м’якої сили” [Лю Цзайци 2009, 154]. У цілому тради-
ційна китайська філософія вважала, що влада походить із моралі і природи, але 
при цьому не було створено жодної китайської теорії міжнародних відносин, бо 
не були вироблені такі поняття, як “нація”, “національна держава”, “суверенітет” 
і “міжнародна система”, а замість цього була запропонована концепція “піднебес-
на” (天下, tiānxià, “все, що є під небом”) [Wang Yiwei 2005]. Ще в період правлін-
ня династії Хань відбулася дискусія щодо методів ведення зовнішньої політики 
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(“盐铁论”, “Суперечка про сіль і залізо”), в ході якої конфуціанці виступили про-
ти своїх антагоністів, легістів, які ґрунтувалися на “жорсткій силі” (верховенство 
закону і система жорстких покарань). Замість цього вони запропонували керува-
ти варварами за межами Китаю шляхом перетворення їх у láihuá (来华) – народи, 
що розділяють цінності китайської цивілізації (“м’яка сила”) [Хуань Куань 2001; 
Хуань Куань 2002]. Цей підхід виявився ефективним не тільки в періоди підйому 
Піднебесної імперії і визнання прикордонними державами її політичної могут-
ності й культурного лідерства, але навіть коли відбувалося захоплення Китаю ко-
човими імперіями, які в результаті повністю китаїзувалися (найяскравіші прикла-
ди – це монгольська династія Юань і маньчжурська династія Цин). Конфуціанські 
і в цілому китайські цінності стали помітною частиною “м’якої сили” зовнішньої 
політики КНР тільки в останні роки, на відміну від революційного і маоїстського 
періоду, коли з ними велася жорстока боротьба.

Сьогодні “м’яка сила” в Китаї розглядається як частина стратегії національно-
го розвитку (інституціональні реформи) або як складова зовнішньої політики 
(забезпечення подальшого зростання Китаю). Деякі китайські вчені розглядають 
зміцнення “м’якої сили” як засіб подолання внутрішніх проблем Китаю, що ви-
никли в результаті гонитви за економічним зростанням в останні десятиліття. 
Так, професор Пекінського університету Є Цзичен стверджує, що Китай повинен 
спробувати зміцнити свою “м’яку силу” в політиці, економіці і зовнішній полі-
тиці для того, щоб уникнути долі Радянського Союзу, який, на його думку, хоча 
і був сильною військовою державою (“жорстка сила”), але зникнув через ослаблен-
ня “м’якої сили” і, відповідно, зниження міжнародного впливу. Так само Пан 
Чжун’ін стверджує, що “м’яка сила” необхідна для того, щоб стати світовою дер-
жавою, але досягти цього можна тільки шляхом підвищення ефективності управ-
ління: соціалістична демократія, раціоналізація економічної структури, подолання 
економічної нерівності і дисбалансу [葉自成 2003, 116–117]. 2005 року Чжан 
Ювень і Хуан Женьвей вперше визначили “м’яку силу” в якості одного з крите-
ріїв для оцінки збільшення національної могутності Китаю [2005 中国… 2005, 
273–280]. За визначенням Глезера і Мерфі, китайський підхід до “м’якої сили” 
є цілісним, бо поєднує власні і зарубіжні аспекти політичного розвитку цього 
концепту [Glaser 2009, 20]. Загальна формула китайської “м’якої сили” – це еко-
номічний розвиток у поєднанні зі створенням гармонійного суспільства шляхом 
здійснення внутрішніх інституційних реформ і заклик до гармонійного розвитку 
світу (принцип мирного співіснування). Це знайшло відображення в двох взаємопо-
в’язаних проблемах, які стоять перед китайським керівництвом: 1) як забезпечи-
ти внутрішню соціальну стабільність в умовах зростаючих очікувань і швидких 
змін, 2) як впливати на міжнародну обстановку для забезпечення продовження 
зростання Китаю.

Практика “м’якої сили” китайських комуністів
До 1972 року, початку китайсько-американського зближення, КНР використо-

вував як “жорстку”, так і “м’яку силу”. Відразу після утворення Китайської На-
родної Республіки в 1950 році Радянський Союз, як “старший брат”, почав нада-
вати колосальну допомогу своєму головному союзникові на Далекому Сході. У 
результаті цього була створена потужна промислова база, і налагоджене виробни-
цтво сучасної зброї (зокрема ядерної), що, на думку Мао Цзедуна, повинно було 
змусити західні країни всерйоз сприймати Китай. У той самий час китайські лі-
дери також говорили про ідеологічну привабливість нового Китаю порівняно з 
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нібито деморалізованим і непопулярним Заходом у нещодавно деколонізованих 
країнах. Після виникнення китайсько-радянського суперництва в кінці 1950-х ро-
ків ця позиція ще більш посилилася, оскільки тепер Китай подавався як головний 
двигун революційних перетворень у світі і як найкраща економічна та політична 
модель для країн, що розвиваються. Крім того, протягом багатьох десятиліть ки-
тайський варіант комуністичної ідеології привертав увагу багатьох комуністів у 
всьому світі, що, по суті, також є прикладом дії “м’якої сили”. Наприклад, збірка 
“Цитати Мао Цзедуна” (“毛主席 语录”, “Máo zhǔxí yǔlù”) була перекладена ба-
гатьма іноземними мовами і була доступною практично в кожній країні світу, що 
сприяло широкому поширенню маоїзму далеко за межами Китаю, особливо в 
1960-і роки [毛主席语录 1964].

Разом із початком Політики реформ і відкритості (改革开放, gǎigé kāifàng) 
протягом багатьох років керівники Китаю ухилялися від міжнародних проблем 
глобального рівня. Це було пов’язано з принципом, сформульованим Ден Сяо-
піном, – “приховувати можливості й чекати свого часу” (韬光养晦, tāoguān 
gyǎnghuì), тобто Китай повинен бути стабільним і мирним для досягнення макси-
мально ефективного економічного розвитку. Завдяки вражаючому економічному 
зростанню протягом останніх кількох десятиліть, Китай значно збільшив свою 
“жорстку силу”, але серед китайських еліт існує чітке розуміння, що Китаю не 
вистачає “м’якої сили” для підтримки і зміцнення своєї стратегії розвитку. З цією 
метою в останні роки відбулося посилення зовнішньої пропаганди (外部宣传, 
wàibù xuānchuán) і громадської дипломатії (公共外交, gōnggòng wàijiāo) в надії 
на створення більш сприятливої міжнародної обстановки для своїх стратегій і 
дій. На думку більшості вчених, початком активної фази застосування китайської 
“м’якої сили” є Азіатська фінансова криза 1997 року. У цей час західні країни не 
поспішали реагувати на кризу, а в Пекіні було прийнято рішення не девальвувати 
свою валюту, що сприймалося як захист інтересів всієї Азії. Китайські лідери ви-
знали важливість практики застосування “м’якої сили” у здійсненні зовнішньої 
політики. До цього рішення їх підштовхували невдалі приклади “жорсткої сили” 
під час кризи в Тайванській протоці 1995–1996 років і територіальних суперечок 
у Південно-Китайському морі. Замість того, щоб вдаватися до військових дій, 
Китай почав використовувати менш конфронтаційний підхід, щоб вирішити свої 
проблеми з державами АСЕАН. 2002 року Китай підписав Декларацію про пове-
дінку сторін у Південно-Китайському морі й угоду про створення зони вільної 
торгівлі між Китаєм та АСЕАН протягом десяти років. Таким чином, починаючи 
з 1997 року, роль “м’якої сили” у зовнішній політиці КНР дедалі більше зростала, 
що було спрямовано на створення позитивного образу Китаю в регіоні і в усьому 
світі як великого джерела прямих іноземних інвестицій.

У 2003 році китайським керівництвом були оприлюднені ідеї “мирного підйо-
му” (和平崛起, hépíng juéqǐ), “мирного розвитку” (和平发展, hépíng fāzhǎn) [Кік-
тенко 2015, 125–137] і “гармонійного суспільства” (和谐社会, héxié shèhuì), а в 
китайських ЗМІ та академічних колах активізувалася дискусія щодо китайської 
моделі розвитку, що отримало назву “Пекінський консенсус” як альтернатива 
“Вашингтонського консенсусу”. Таке протиставлення отримало продовження, 
коли деякі китайські вчені і журналісти сприяли формуванню поняття “китай-
ської мрії” (中国梦, zhōngguó mèng), на відміну від “американської мрії”, що та-
кож має підкреслити відмінні цінності, ідеали і можливості Китаю [Кіктенко 
2015, 106–114]. Значне посилення інтересу вищого керівництва КПК до концеп-
ції “м’якої сили” відбулося в період правління Ху Цзіньтао. У травні 2004 року 
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Політбюро ЦК КПК (中国共产党中央政治局, zhōngguó gòngchǎndǎng zhōngyāng 
zhèngzhì jú) провело 13 семінарів на тему “Розвиток і процвітання китайської фі-
лософії і соціальних наук”, фоном яких було введення “Пекінського консенсусу” 
і посилення міжнародного інтересу до китайської моделі розвитку. Результати 
цих обговорень не були опубліковані, і тому немає точних даних про прийняті рі-
шення, але, за твердженням Ян Таоюаня, проведення такого семінару є яскравим 
доказом того, що китайські керівники розглядають зміцнення “м’якої сили” зі 
стратегічної точки зору. Спочатку “м’яка сила” використовувалася тільки в зов-
нішній політиці для перетворення Китаю в глобальну державу, витоки чого мож-
на виявити в п’яти принципах мирного співіснування епохи Мао Цзедуна, що 
виступала проти біполярної системи світового устрою, в “новій концепції безпе-
ки”, спрямованій проти НАТО і американо-японського альянсу. У цілому дискусії 
щодо “м’якої сили” у цей період були систематичними і пов’язаними з теоріями 
“мирного підйому Китаю” і “гармонійного світу”. Сформувалися два підходи до 
застосування “м’якої сили”: 1) контрзаходи американській “м’якій силі”; 2) засіб 
для досягнення Китаєм статусу світової держави. У цьому зв’язку китайські вче-
ні стверджують, що Китай нині стикається з двома завданнями, які повинні бути 
вирішені за допомогою “м’якої сили”: 1) критика теорії “китайської загрози”, що 
повинно переконати світове співтовариство і особливо азіатські країни в тому, що 
“підйом Китаю” має мирний характер і вигідний усім країнам [Кіктенко 2015, 
117–125]; 2) широке поширення у світі позиції Китаю.

У жовтні 2007 року на XVII з’їзді КПК була дана офіційна китайська версія 
“м’якої сили”, а також визначені конкретні завдання її здійснення: 1) “створюва-
ти систему стрижневих соціалістичних цінностей, збільшувати притягальні і це-
ментуючі сили соціалістичної ідеології”; 2) “формувати гармонійну культуру, 
виховувати цивілізовані звичаї”; 3) “широко поширювати національну культуру, 
будувати загальний духовний осередок китайської нації”; 4) “просувати новатор-
ство в культурі, посилювати життєву силу розвитку культури” [Лю Цзайци 2009, 
150]. Згідно з цією стратегією, до 2020 року буде досягнуто рівень середньоза-
можного суспільства (小康, xiăokāng), помітно підвищиться сукупна міць держа-
ви за допомогою підйому економіки, науки і освіти, що перетворить Китай у 
найпривабливішу країну в світі. Таким чином, у внутрішній політиці “м’яка 
сила” сприяє підняттю національного духу, зміцненню ідентичності народу, збе-
реженню і розвитку стародавньої китайської культури, а також підтримує єдність 
Китаю, а для зовнішньої політики “м’яка сила” повинна посилити міжнародний 
вплив Китаю та сприяти взаєморозумінню між народами. Сьогодні “м’яка сила” 
Китаю залежить від трьох ресурсів: 1) китайська модель розвитку (соціалізм із 
китайською специфікою, “Пекінський консенсус”), 2) теорія мирного розвитку у 
зовнішній політиці (“мирний підйом Китаю” і “гармонійний світ”, 3) цінності ки-
тайської цивілізації (китайський погляд на світ, 中国的 理念, zhōngguó de lǐniàn).

Усвідомлюючи переваги “м’якої сили”, китайські керівники прагнуть погли-
бити відносини з усіма регіонами світу, зокрема з країнами, що розвиваються 
(Африка, Америка, Близький Схід, Південно-Східна Азія та ін.). Офіційний Пе-
кін використовує різні інструменти для того, щоб ще більше збільшити свій 
вплив, що включає економічні стимули, військову співпрацю і культурний вплив. 
Хоча ці відносини значною мірою ґрунтуються на торговельно-економічному 
співробітництві, Китай також прагне використовувати механізми регіональної 
економічної інтеграції та забезпечення безпеки, підкреслюючи основоположну 
роль ООН, а також шляхом участі в гуманітарних місіях, надання пільгових 
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кредитів і полегшення тягаря заборгованості, збільшення культурних програм і 
наукових обмінів. Існує особливий підхід Китаю до побудови відносин: тотальне 
здійснення політики дружби, яка підкреслює важливість державного сувереніте-
ту і невтручання з метою забезпечення стабільного та сталого доступу до ресур-
сів і відкриття нових ринків для зростання своєї економіки [Alterman 2008, 19]. 
При цьому виділяються геополітичні особливості використання “м’якої сили” в 
кожному конкретному регіоні. На підставі власного розуміння важливості 
“м’якої сили” для подальшого зростання країни, китайські лідери і вчені нама-
гаються визначити власні способи підняття статусу КНР у світі. Загалом зали-
шаючись вірними принципам Ден Сяопіна, вони вважають, що Китай повинен 
балансувати між активністю й обережністю для того, щоб посилити зовнішню 
політику і продовжувати внутрішні трансформації на основі компромісів, а не 
конфронтації. Це вже очевидно проявилося у використанні більш конструктив-
ного підходу до регіональних і глобальних питань та уважному ставленні до 
реакції у світі за зростаючої “жорсткої сили” Китаю. Нова концепція світового 
порядку в уявленнях офіційного Пекіна ґрунтується на “мирному підйомі Ки-
таю” і “м’якій силі”. Крім того, офіційний Пекін на основі концепції “м’якої 
сили” розробив власну інтерпретацію нового міжнародного порядку і конкрети-
зував зовнішньополітичну доктрину: 1) п’ять принципів мирного співіснування; 
2) взаємовигідні економічні контакти; 3) розвиток діалогу для зміцнення довіри 
і мирного врегулювання спорів; 4) “мирний підйом” або “мирний розвиток” Ки-
таю для підтримки миру в усьому світі.

Під час керівництва Цзян Цземіня (1989–2002) і Ху Цзіньтао (2002–2012) були 
зроблені значні зусилля для підвищення іміджу Китаю за кордоном. В епоху Цзян 
Цземіня, особливо після 1992 року, це головним чином було пов’язано з просу-
ванням китайської економіки в світі, а також стимулюванням іноземних інвести-
цій і торгівлі. В епоху Ху Цзіньтао використання “м’якої сили” було основною 
метою, але, тим не менш, міжнародний імідж Китаю не тільки не покращився, 
але навіть погіршився, на що вказують, наприклад, опитування громадської дум-
ки Інституту Геллапа та інших подібних організацій. Тому не випадково, що на-
ступний генеральний секретар ЦК КПК Сі Цзіньпін у серпні 2013 року в своєму 
виступі зазначив, що Китай повинен поширювати нові ідеї та перспективи для 
держав, що розвиваються, а також підкреслив необхідність зміцнення китайських 
ЗМІ шляхом використання інноваційних методів інформаційно-пропагандистської 
роботи з метою поширення знань про історію та сучасний розвиток Китаю на 
міжнародному рівні [习近平 2013]. У січня 2014 року на нараді Політбюро 
ЦК КПК Сі Цзіньпін говорить про необхідність збільшення фінансування для 
цих цілей і про те, що Китай повинен бути відомий у світі як цивілізована країна 
з багатою історією, етнічно єдина і культурно різноманітна, як країна розвиненої 
економіки, культурного процвітання та культурної єдності, якою керує ефектив-
ний уряд. Крім того, Сі Цзіньпін зазначив, що соціалістичний Китай повинен 
сприйматися в світі як відповідальна країна, яка виступає за мир і розвиток, як 
гарант міжнародної справедливості і правосуддя, що в цілому є величезним 
внеском у розвиток людства [习近平 2014]. 8 серпня 2014 р. Сі Цзіньпін дав старт 
нової стратегії державного управління та створення ЗМІ нового типу (新型 主流 
媒体, xīnxíng zhǔliú méitǐ) як потужних, впливових і надійних, що вказує на підви-
щення ролі “м’якої сили”, в якій виділяється три ключових моменти. 1) Створення 
правильної історії Китаю (讲 一个 好 中国 故事, jiǎng yīgè hǎo zhōngguó gùshì), 
тобто єдиного варіанта розуміння традиційної китайської культури для світової 
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аудиторії (для здійснення цієї роботи Інститути Конфуція і китайські культурні 
центри є найважливішими інструментами). 2) Концепція “китайської мрії” (中国
梦, zhōngguó mèng), яка використовується для економічного співробітництва з ак-
центом на партнерстві і розвитку (наприклад, геоекономічний мегапроект “Один 
пояс, один шлях” (“一带 一路”, “yīdài yīlù”). На відміну від політики конфрон-
тації в роки холодної війни, концепція проекту “Один пояс, один шлях” зосе-
реджена на економічній співпраці і не пов’язана з ідеологією. Більше того, 
стверджується, що це не просто європейсько-азіатський проект, а новий тип між-
народних відносин зі спільністю інтересів, що допоможе покласти край не тільки 
залякуванню слабких держав сильними, але й усунути політичну та економічну 
нерівність старого порядку. 3) Концепція “багата країна, сильна армія” (富国 
强兵, fùguó qiángbīng) для внутрішньої аудиторії фокусується на готовності Ки-
таю боротися для захисту своїх інтересів, а для світової аудиторії – це меседж 
про прагнення Китаю до “мирного підйому” своєї міжнародної могутності і 
впливу [Peng Guangqian 2014].

Сьогодні рейтинг Китаю в світі в цілому позитивний, хоча дані істотно відріз-
няються в різних країнах і регіонах. У 43-х країнах 49 % публікацій у ЗМІ ви-
словлюють позитивну думку про Китай, а 32 % негативну, але загальний імідж 
Китаю в Сполучених Штатах і Європі в основному негативний. Тільки 35 % аме-
риканців мають позитивний погляд на Китай, в той час як 55 % – негативний. 
Більш негативно ставляться республіканці (65 %); демократи – 53 %, незалежні – 
51 %. Цікаво відзначити, що імідж Китаю в США став більш негативним в остан-
ні роки, бо раніше, в 2011 році, половина американців позитивно ставилися до 
Китаю [Dugan 2015]. Приблизно половина або більше половини опитаних в Іта-
лії, Німеччині, Польщі, Іспанії та Франції негативно ставляться до Китаю. Тільки 
Великобританія є єдиною країною Європейського Союзу, в якій думка про Китай 
наближається до сприятливої. По-різному ставляться до Китаю й в країнах Азії. 
Дві третини опитаних переважно в мусульманських країнах Азії (Пакистан, Бан-
гладеш, Малайзія й Індонезія), буддійському Таїланді, а також в Південній Кореї 
позитивно ставляться до Китаю. Але при цьому негативне ставлення відзначено 
в Японії, В’єтнамі, Філіппінах, що багато в чому зумовлено територіальними су-
перечками з Пекіном. В основному позитивне ставлення в африканських країнах 
на південь від Сахари – безумовний успіх китайської зовнішньополітичної та зов-
нішньоекономічної діяльності в цьому регіоні. У країнах Латинської Америки 
домінує позитивне ставлення, хоча цей показник зменшився в Бразилії та Арген-
тині. При цьому цікаво відзначити, що дані досліджень вказують на більш пози-
тивне ставлення до Китаю у всіх країнах світу молодого покоління (люди у віці 
від 19 до 29 років) [China’s Image 2014]. Однак, згідно з оцінками експертів, 
“м’яка сила” Китаю ще не перевершила Японію, США і Південну Корею – краї-
ни, які володіють великою привабливістю у світі [Holik 2011, 231]. При цьому, 
якщо в США і Японії “м’яка сила” Китаю поступається південнокорейській, то в 
Індонезії та В’єтнамі цей вплив перевищив Південну Корею. Загальна динаміка 
розвитку китайської економіки дозволяє стверджувати, що в найближчому май-
бутньому вплив Китаю в регіоні буде близький до впливу США та Японії. Китай 
у США, Індонезії та В’єтнамі вже випереджає Південну Корею за рівнем своєї 
економічної привабливості. Поки що Китай відстає від США і Японії в популя-
ризації університетської системи освіти та наукових технологій, хоча японці, 
індонезійці та в’єтнамці вважають, що вплив Китаю в цих сферах вже можна по-
рівняти з США. Також значно китайська “м’яка сила” поступається США, Японії 
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і Південній Кореї у сфері поп-культури. Але найбільш слабким місцем у китай-
ської “м’якої сили” є її політична складова, що пов’язано з державним устроєм 
КНР [Holik 2011, 228]. Крім того, межа між державними та недержавними 
суб’єктами в Китаї не завжди ясна, а китайську допомогу й інвестиції часто не 
можна розрізнити, що, правда, приносить певні вигоди, бо партія-держава май-
же завжди володіє частиною акцій іноземних підприємств у Китаї та здійснює 
таким чином вплив на процеси двосторонньої співпраці.

Загалом специфіка китайського варіанта “м’якої сили” може бути виражена в 
таких положеннях: 1) величезна увага цій концепції приділяється особами, що 
приймають державні рішення та / або впливають на громадську думку; 2) китай-
ський дискурс значною мірою відповідає концептуальній основі теорії Дж. Ная, 
але не обмежується нею; 3) на відміну від первинного формулювання Дж. Ная 
щодо ефективності “м’якої сили” в досягненні зовнішньополітичних цілей, ки-
тайський дискурс часто діє в національному контексті і використовується для 
внутрішньополітичних цілей; 4) “м’яка сила” у викладі китайських аналітиків, як 
і раніше, залишається слабкою ланкою, оскільки в основному використовується 
для “оборонних” цілей – виправлення образу Китаю у світі: боротьба з помилко-
вими уявленнями і відповідь на культурні та політичні успіхи Заходу в Китаї. Це 
вказує на домінування в Китаї західної філософії і відсутність на сьогоднішній 
день таких цінностей, які були б цікаві світові, і розкриває той факт, що сам Ки-
тай, як і раніше, перебуває на етапі глибоких соціально-економічних і політичних 
перетворень. Роботи китайських вчених в останнє десятиліття були майже ви-
ключно зосереджені на впровадженні та оцінці самої концепції “м’якої сили”, але 
в останні роки намітилися зміни – зачіпається більше коло питань (роль “м’якої 
сили” у мирному зростанні і розвитку Китаю, стратегії використання “м’якої 
сили” в міжнародній політиці), і критикується сама концепція Дж. Ная, щоправ-
да, при цьому переважна більшість китайських аналітиків дотримуються осно-
вних її положень. На практиці подальше зростання “м’якої сили” може 
стримуватися тим, що 1) прагматичні політичні цінності швидкого економічного 
зростання Китаю привабливі в основному для авторитарних еліт; 2) світопоря-
док, що базується на старій синоцентричній ієрархії і реалістичній традиції з ак-
центом на абсолютному національному суверенітеті, навряд чи сумісний із 
транснаціональними нормами, що розвиваються. В останнє десятиліття нова на-
ціональна стратегія спрямована на трансформацію Китаю: від регіональної дер-
жави до світового лідера. Означена стратегія включає в себе використання 
“м’якої сили”, і в рамках цього процесу розглядається можливість створення від-
мінних від західних китайських цінностей (中国的里边, zhōngguó de lǐbian), які 
можуть бути сприйняті не тільки в Азії, але і в усьому світі. Китайська модель 
розвитку, теорія мирного розвитку і прагнення до азіатської ідентичності, засно-
ваної на історичних здобутках китайської цивілізації, – це найважливіші компо-
ненти сучасних цінностей і світогляду в офіційному політичному та науковому 
дискурсі КНР.
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ТЕМА “ПРАВ ЛЮДИНИ” В АМЕРИКАНСЬКО-КИТАЙСЬКИХ
ВІДНОСИНАХ: СУПЕРЕЧНОСТІ Й ДІАЛОГ ДВОХ
ЦИВІЛІЗАЦІЙНО-ІСТОРИЧНИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ

М. А. Таран 

 
Приблизно з моменту завершення Другої світової війни однією з актуальних тем 
як глобального, так і міждержавного порядку денного відносин є тема “прав лю-
дини”. Положення “Загальної декларації прав людини”, прийняті в грудні 1948 р. 
на сесії Генеральної Асамблеї ООН, стали відправною точкою формування ново-
го правового й політичного дискурсу, в основі якого лежить суперечність між 
універсалістськими, мондіалістськими установками та локальними ідентичнос-
тями. При цьому констатуємо, що як прибічники ідеї глобальних, наддержавних 
цінностей, так і її опоненти використовують свої аргументи як політичний ін-
струмент тиску й впливу на ті чи інші державні системи або ж як пропагандист-
ський засіб захисту ідеологічного суверенітету.

Вже стало усталеним визначати відносини між США та Китаєм як найваж-
ливіші двосторонні відносини, які системно формують глобальне безпекове, 
політичне та фінансово-економічне середовище. Вони позначені надзвичайно 
інтенсивною динамікою взаємодії практично у всіх сферах, що дає для багатьох 
фахівців підстави говорити навіть про комплексну взаємозалежність. І для обох 
сторін формула партнерства та співробітництва є життєво важливою як для до-
сягнення внутрішніх завдань, так і для збереження чи розвитку глобальних лідер-
ських амбіцій.

Проте, незважаючи на регулярні конструктивістські заяви офіційних осіб ви-
щого рангу як Вашингтона, так і Пекіна, навіть в офіційних виступах ми фіксуємо 
і низку суперечностей, розв’язання яких критично важливе для створення пози-
тивного політичного й психологіного клімату розвитку відносин. З-поміж про-
блем стратегічного політичного, військового чи економічного характеру особливо 
вирізняється тема “прав людини”, яка регулярно фігурує в порядку денному пе-
реговорів на найвищому рівні. Ця проблема стоїть дещо осібно порівняно з інши-
ми, оскільки зачіпає не просто безпосередні економічні чи політичні інтереси 
сторін, а являє собою інтегральну частину відповідної системи історико-куль-
турних цінностей, надзвичайно важливих з точки зору самоідентифікації й само-
репрезентації на світовій арені.

Вже під час першої зустрічі на найвищому рівні між державними керівниками 
США й Китаю, яка відбулася ще 1896 р., дипломат та один із найавторитетніших 
політиків Цінської династії Лі Хунчжан під час своєї навколосвітньої подорожі 
відвідав США, де зустрівся, зокрема, з президентом країни С. Клівлендом. Неза-
баром того ж року було опубліковано його інтерв’ю в газеті “Нью-Йорк таймз”. 
Цю розмову можна вважати першим яскравим діалогом інтелектуальних еліт 
обох країн. Лі звертав увагу на розходження в підходах китайців та американців 
філософського й політичного характеру. З його слів американська та світова гро-
мадськість дістала уявлення про систему політичних цінностей китайської прав-
лячої еліти. Зокрема, Лі Хунжчан переконував, що: принцип стабільності важ-
ливіший за принцип свободи висловлювання; поняття держави й збереження 
стабільності вищі за поняття свободи особистості; людина має підпорядковува-
тися державі, жертвуючи своїм правом на вільне висловлювання власної думки; 
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суспільство й держава мають ґрунтуватися на концентрації політичної влади в 
одних руках. На відміну від американської точки зору щодо прогресу як резуль-
тату конкуренції, для китайської сторони прогрес – концентрація зусиль народу й 
лідера [New… 1896, 17; Галенович 2006, 464–466]. Місія Лі Хунчжана в Сполуче-
них Штатах стала, таким чином, першою політичною подією, яка демонструвала, 
що міждержавні відносини між цими країнами можна розглядати крізь призму 
крос-культурного діалогу, який, зокрема, пропонував різні підходи щодо поняття 
динаміки прогресу, відносин між людиною і державою тощо.

Ціннісний прозелітизм властивий державам, які позиціонують себе як гло-
бальні актори. Геополітичні уявлення американських політичних та академіч-
них кіл, а також усіх тих, хто мав стосунок до Китаю, формувалися під впливом 
орієнталістичних концепцій. Вони, зокрема, передбачали, що лише західні дер-
жави є відповідальними, демократичними, не несуть небезпеки світу і тому мають 
право на демократичні інтервенції різного характеру, в тому числі й “право” на 
володіння ядерною зброєю [Latham 2001, 145]. Американські політики, особливо 
після Другої світової війни, були схильні вважати Сполучені Штати арбітром 
т. зв., як це формулює Д. Гонг, “стандарту цивілізації”, насамперед у політико-
ціннісному вираженні [Gong 1984, 142].

Як у період Китайської Республіки, так і, як це не парадоксально, в еру Мао 
Цзедуна тема “прав людини” була далеко на задньому плані. У “Шанхайському 
комюніке” 1972 року та в “грудневому” комюніке 1978 року щодо встановлення 
дипломатичних відносин між США та КНР це словосполучення не фігурувало. 
Навіть у період американської адміністрації Джиммі Картера (1977–1980 рр.), 
коли Радянський Союз піддавався потужній критиці з цього питання, Вашингтон 
не екстраполював її на КНР.

Ситуація кардинальним чином змінилася після подій на площі Тяньаньмень у 
червні 1989 року. З того моменту Сполучені Штати як на урядовому, так і на ін-
ших рівнях у наступальному стилі критикують Китай за порушення “прав люди-
ни”. Використовується повна гама політичних інструментів: доповіді різних 
державних інституцій (насамперед конгресу) та неурядових організацій (Amnesty 
International та Freedom House), які поширюються ЗМІ, загрози торговельних 
санкцій (свого часу надання Китаю статусу нації найбільшого сприйння (Most 
Favored Nation), який передбачав привілеї в торгівлі, прив’язувалося до питання 
дотримання КНР “прав людини”), критика Китаю на щорічних зборах Комісії з 
прав людини ООН у Женеві тощо. Але тиск із боку американського бізнес-
співтовариства як після 1989 року, так і на початку 1990-х спонукав президентів 
США давати задній хід і, зрештою, роз’єднати питання економіки та політичних 
цінностей. Результатом цього стало схвалення в американському конгресі у 
2000 році документа щодо “Нормальних торговельних відносин для Китаю”, 
який, відповідно, дістав можливість стати членом Світової організації торгівлі.

Все ж питання “прав людини” було однією з найгостріших тем під час діалогу 
на найвищому рівні. Зокрема, й під час останньої зустрічі між президентом США 
Б. Обамою та головою КНР Сі Цзіньпіном 25 вересня 2015 року американська 
сторона висловила “підтримку правам людини, фундаментальним свободам всіх 
людей, включаючи свободу зібрань та висловлювань, свободу преси та свободу 
релігії...” На думку Б. Обами, потенціал китайського народу був би реалізований 
ще більше, якби китайська влада дала більше свободи діяльності журналістам, 
правникам, неурядовим організаціям та чинила більш справедливо щодо етніч-
них меншин, насамперед тибетців. У своїй відповіді китайський лідер віддав 
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належне демократії та “правам людини” як “прагненням людства”. І вже тради-
ційно, як і попередні вищі посадові особи Китаю, Сі зазначив, що країни мають 
різний історичний процес та різні реалії, тому необхідно поважати інший вибір 
шляхів розвитку. Досягнення високих цілей “відновлення китайської нації”, на 
думку Сі Цзіньпіна, передбачає досягнення соціальної рівності та справедливос-
ті, а також просування в справі “прав людини”. Обидві сторони заявили про не-
обхідність подальшого діалогу з “прав людини” та “розширення консенсусу” 
[Remarks… 2015].

Узагальнюючи позицію американської сторони, констатуємо, що питання 
“прав людини” в Китаї охоплює такі теми: характер китайської політичної систе-
ми, надмірне, на думку правозахисників США, застосування смертної кари, куль-
турна інтеграція (асиміляція) Тибету та Сіньцзяну, свобода преси, зібрань та 
релігії та деякі інші [Report 2011, 4]. Американські погляди на “права людини” 
викладені системно, зокрема, в окремому документі Ради в закордонних справах 
(Councilon Foreign Relations) [U.S. opinion…].

Цікавою особливістю цих робіт є апеляція до американської історії, непряма 
констатація взаємозв’язку між особливостями формування Сполучених Штатів 
та політичними цінностями. Наприклад, дотримання принципу расової та етніч-
ної рівності пояснюється особливим характером американського суспільства, по-
ліетнічного та багаторасового, в якому принцип американського громадянства не 
пов’язується з якимось етносом, а навпаки, пов’язує етноси. Така логіка підходу 
стосується і свободи релігії, коли всі вірування мають рівні права та законні мож-
ливості для своєї діяльності. У документах такого плану можна знайти також і 
концептуалізацію прогресу у взаємозв’язку з правами та свободами людини. Роз-
виток суспільства та його прогрес, у тому числі технологічний, ґрунтуються на 
забезпеченні державою рівних можливостей діяльності для громадян, конкурен-
ція та захист законом їхніх прав є двигуном суспільно-історичної динаміки. І 
справді, якщо взяти до уваги історію великих американських корпорацій, примі-
ром Apple, Microsoft, Hullet-Packard, Googleта й навіть Coca-Cola, то хронологія 
їхнього успіху починалася з конкретних людей, творчі напрацювання яких зна-
йшли можливості комерційного розвитку. Не протекція з боку держави, не мобі-
лізація державних ресурсів на виконання тих чи інших завдань, а саме 
індивідуальна творча ініціативність є, на думку американської сторони, двигуном 
змін в економіці, зокрема.

Історія Сполучених Штатів – це в тому числі й процес формування та вкорі-
нення відповідної системи цінностей. На відміну від США, Китай ніколи не мав 
демократичної політичної традиції в її західному розумінні. Систему політичних 
цінностей сучасного Китаю можна назвати продуктом китайської історії також. 
Китайський досвід квазі-демократичних інституцій у першій половині ХХ ст. 
був швидше негативним, оскільки період з моменту Сіньхайської революції 
1911 р. і до 1949 р. був пов’язаний з політичним хаосом та громадянською вій-
ною в тому числі. Китайський досвід “соціалістичної демократії”, починаючи з 
1949 р., можна вважати більш позитивним. Проте, на відміну від західної лібе-
ральної демократії, “соціалістична демократія” більше наголошувала на рів-
ності, аніж свободі, економічних та соціальних правах, аніж громадянських чи 
політичних, на сильному інтервенціонізмі з боку держави. Китай сприйняв “со-
ціалістичну демократію”, оскільки західний лібералізм пов’язувався в політич-
ній свідомості китайців зі світовими війнами, економічними кризами, ворожістю 
західного імперіалізму зразка ХІХ ст. Тому китайська модернізація, навіть якщо 



54

розглядати її сучасну фазу з 1979 р., ґрунтується на китайській традиційній куль-
турі та історичному досвіді.

Завдяки конфуціанству відносини між людиною, суспільством та державою 
розвивалися більшою мірою під впливом комунітаристської моделі, аніж на лі-
беральному або ж соціально-демократичному ідеологічному фундамента. Відпо-
відно до її підходів більший наголос робиться не на правах, а на обов’язках. 
Оцінюючи рівень прав у Китаї в ХХІ ст., Т. Маршалл подає класифікацію право-
вих, політичних та соціальних прав [Janoski 2014, 365]. Як результат, китайські 
підходи до поняття громадянства є певним амальгамом західних ідей та конфу-
ціанських ідей соціального порядку.

Такий культурно-історичний фундамент знаходить своє вираження в зовніш-
ньополітичних заявах китайських лідерів, які покликані аргументувати і захища-
ти власні підходи щодо теми “прав людини”. Ідеальне суспільство, якщо брати 
до уваги традиційні китайські культурні цінності, є “світом для всіх” (世界大同), 
а також світом універсальної гармонії (天下为公). Зокрема, у грудні 2002 р. ко-
лишній голова КНР Цзян Цземінь під час візиту до США у своїй промові наго-
лосив на тому, що китайська дипломатія дотримується концепту гармонії, а не 
однаковості. “Це означає, що гармонія сприяє співіснуванню та спільному про-
цвітанню...” У травні 2005 р. тогочасний лідер КНР Ху Цзіньтао запропонував 
концепт “гармонійного світу”, пояснюючи його в дусі співіснування відміннос-
тей, а не їхньої боротьби за вищість.

У відповідь на регулярні випади з боку американських неурядових організацій, 
а також конгресу китайський уряд досить активно пропагує власні пояснення ки-
тайського бачення “прав людини”. З них випливає, що політичні права та свободи 
не є найголовнішими. Натомість однаково важливі економічні та соціальні права. 
Відповідно, права людини структурно складаються з цих трьох сфер. Далі, в офі-
ційних заявах акцентується на тому, що права людини та обов’язки є рівнозначни-
ми, себто відповідальність перед суспільством (державою) є не менш значимою, 
аніж можливості людини задовольняти свої політичні чи соціально-економічні 
бажання. Цікавим моментом офіційного тлумачення поняття “прав людини” офі-
ційною китайською стороною є його прив’язаність до іншого поняття – “сувере-
нітету”. Державний суверенітет, заявляється, є “найбільш значущим колективним 
правом людини... Суверенітет – гарант прав людини”. У цьому пасажі прогляда-
ються відголоски ХІХ ст., “періоду принижень”, як це названо в китайській істо-
ріографії, коли інтервенціонізм західних держав призвів не лише до встановлення 
територіальних зон впливу, й до соціально-економічної деградації Китаю. Тому, 
як зазначається в офіційній заяві агентства “Сіньхуа” за 2005 р., “прогрес у справі 
прав людини необхідно знаходити, поєднуючи відмінності...” [Human 2006].

У травні 2014 року державне агентство “Сіньхуа” оприлюднює документ під 
назвою «Прогрес Китаю щодо “прав людини” у 2013 р.». Це найбільш розлогий 
та статистично аргументований аналітичний виклад, у якому зазначена тематика 
інтегрована традиційно в історичний та культурно-цивілізаційний контекст. Та-
кож відзначаються і спроби продемонструвати, що Китай, незважаючи на звину-
вачення з боку Заходу, рухається хоча й своїм особливим шляхом, проте в цілому 
його стандарти “прав людини” не суперечать західним. Документ складається з 
дев’яти розділів, з яких чотири (право на розвиток, право на соціальну безпеку, 
права людей з обмеженими можливостями, право на чисте та здорове навколиш-
нє середовище) стосуються підвищення рівня життя населення як одного з базо-
вих індикаторів китайського бачення “прав людини” [Progress… 2014].
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Загальний зміст цього документа, зокрема, полягає в демонстрації досягнень 
у забезпеченні державою можливостей для різних категорій громадян. Іншими 
словами, за логікою китайської влади, “права людини” похідні від здатності 
держави бути своєрідним патроном і справедливо розподіляти блага. На відміну 
від західного доволі абстрактного розуміння “прав людини” як похідних від 
морально-етичних цінностей, що ґрунтуються на релігійних приписах і державна 
система має сприяти їхньому забезпеченню, можливості людини в КНР забезпе-
чуються перш за все державною владою.

У червні 2015 р. державне інформаційне агентство “Сіньхуа” публікує «Звіт 
щодо “прав людини” у 2013 р. у Сполучених Штатах» [Human Rights Record… 
2014]. Це своєрідна відповідь аналогічним американським доповідям з цієї теми. 
Як і попередній документ, “Звіт” рясніє статистичним матеріалом, який має пере-
конати, що кількість фактів порушення тих чи інших свобод людини в США дає 
підстави сумніватися в тому, чи насправді Вашингтон має “повноваження” іні-
ціювати тему порушення “прав людини” в Китаї на міжнародному рівні. Най-
більш часто вживаним аргументом, який стосується теми, є наведення фактів та 
цифр щодо рівня злочинності в Сполучених Штатах. При цьому неодноразово 
акцентується на тому, що саме американська поліція, часто-густо неправомірно 
застосовуючи зброю, замість знищення злочинців знищує громадян (нараховано 
1800 таких випадків із 2007-го по 2012 р.) Численні випадки насилля також влас-
тиві й американській пенітенціарній системі. Варто підкреслити, що, наводячи 
статистику, китайська сторона посилається саме на американські джерела. У роз-
ділі щодо політичних прав вказується на те, що афроамериканці та іспаномовні 
жителі США систематично зазнають порушення своїх виборчих прав. 14,5 % аме-
риканців живуть за межею бідності. (Цікаво, що за даними Світового банку по-
казник бідності в Китаї ще менший, 11,2 % [Poverty…]). Окремо наприкінці 
тексту звертається увага на порушення американськими спецслужбами не тільки 
прав людини в інших країнах, а й державного суверенітету цих країн. Непрямим 
чином проводиться думка про те, що американська держава не здатна забезпечи-
ти безпеку й порядок громадян, або ж навпаки, в багатьох випадках її втручання 
також порушує громадянські права й свободи.

Що можна назвати особливим у китайському дискурсі прав людини? За 
С. Енглом, це “тісний зв’язок між правами та інтересами; віра в те, що законні 
інтереси можуть бути гармонізовані, а також пов’язаність політичних та еконо-
мічних прав”. Ним ідентифікуються такі специфічні китайські підходи, як-от: 
права повинні посилювати націю, а не обмежувати державу; права належать як 
індивідуальностям, так і колективам та державам; швидше етична (конфуціан-
ська), а не юридична основа прав; взаємопов’язаність прав, відповідальності та 
обов’язку [Angle 2002, 205–206].

У ХХІ ст. Китай стоїть перед новими викликами – тиском глобалізації та, від-
повідно, посилення комунікації із зовнішнім світом. У масштабах країни ерозія 
традиційного способу життя та нормативної системи разом зі збереженням силь-
ного державного впливу призвели до ситуації, коли права особистості повинні 
бути захищені. Незважаючи на те що ринкова економіка значною мірою сприяла 
покращенню добробуту як окремих категорій громадян, так і китайської держави 
в цілому, розрив між багатими та бідними та поширення ліберальних ідей на-
повнили дискурс щодо прав людини новим контекстом. Тому тема “прав люди-
ни” в Китаї має дещо інший соціально-політичний та економічний напрямок 
розуміння. Більшість китайців, навіть із власного досвіду спілкування, вважають 
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звинувачення з боку Сполучених Штатів у порушенні права на вільне виявлення 
думки занадто нав’язливими. Комунітаристська психологія, яка акцентує на со-
ціальній солідарності та відповідальності щодо інших, не сприймає такого інди-
відуалізму, коли хтось намагається не лише висловити свою окрему думку, а й 
зробити її рівноцінною думці більшої спільноти.

Чи може призвести суперечка-діалог із “прав людини” між США та КНР до 
якогось консенсусу, який унеможливив би гальмування обговорення більш стра-
тегічних питань, від яких залежить майбутнє світових глобальних процесів? Діа-
лог не завжди веде до погодженості. На нашу думку, відмінності у фундамен-
тальних цінностях можуть бути нездоланними. Проте вони можуть корелюватися 
й гармонізуватися залежно від тривалості діалогу. Конфлікт одних ідей з іншими 
здатний як розкривати відмінності, так і переконувати іншу сторону, що її систе-
ма цінностей не є універсальною. Тому адаптація історико-культурної ціннісної 
основи в американсько-китайських відносинах відбувається. Якщо подивитися 
на динаміку теми “прав людини” у двосторонніх відносинах, то ми виявляємо 
тут певну еволюцію. Свого часу Ден Сяопін визначав ці права з точки зору 
соціально-економічної та конс’юмерної статистики (сяокан – суспільство серед-
ньої заможності, де кожен громадянин матиме можливості для навчання, одер-
жання медичної допомоги, матиме можливість купувати їжу, одяг і буде забезпе-
чений роботою). У 1999 р. до конституції КНР було внесено поправку, в якій 
заявляється про будівництво “соціалістичної держави, яка керується законом”. У 
період нинішнього лідера КНР Сі Цзіньпіна разом із традиційними соціальними 
установками (покращення забезпечення житлом, подолання бідності, освітня ре-
форма) як на декларативному, так і практичному рівні втілюється ідея побудови 
(соціалістичної) правової держави [Си 2014]. Таким чином, роль і значення зако-
ну значно підвищуються, він начебто має урівноважувати іншу систему прийнят-
тя рішень, пов’язану з політичною доцільністю чи базовану на зв’язках (гуаньсі).

Пропаганда значення закону в сучасному Китаї доволі поширена, особливо 
враховуючи політичні установки згори. У китайській науковій літературі та й 
періодиці можна зустріти тисячі публікацій, присвячених розбудові правової 
системи. Проте, як відзначають західні фахівці, і ці тези звучать на найвищому 
політичному рівні, в КНР відсутні всезагальні вибори, багатопартійна реальна 
система, а також інституції поза політичним впливом з боку КПК [Peerenboom 
2002, 20]. Проте це не означає, що треба впадати в іншу крайність і вішати ідео-
логічні ярлики періоду “холодної війни”, штампуючи політичну систему Китаю 
як “авторитарну, тоталітарну чи комуністичну”. Політико-ідеологічна система 
КНР доволі своєрідна і відображає культурно-цивілізаційний та історичний роз-
виток країни. За визначенням Д. Ф’юсміта, її можна назвати “консультативним 
авторитарианізмом” [Fewsmith 2013]. Мається на увазі, що, незважаючи на те що 
основні стратегічні й принципові рішення приймаються в системі вищого керів-
ництва КПК, вони не є похідними винятково від ідеологічних установок, а мак-
симально враховують соціально-економічні реалії країни. Більше того, сама КПК 
вже не є партією ленінського типу. Від початку втілення теорії Цзян Цземіня 
“трьох представництв” партія більше нагадує реформістський клуб політичної 
еліти різного соціального походження.

Таким чином, тема “прав людини” є важливим політичним аргументом для 
тиску на протилежну сторону. Проте іншим, більш глибоким пластом є фактично 
крос-культурний діалог, коли обидві сторони насправді, з одного боку, підкрес-
люють власну окрему цивілізаційно-історичну ідентичність, але водночас можна 
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говорити про дуже поступову політико-культурну адаптацію, де і Вашингтон, і 
Пекін визнають специфіку політичних цінностей один одного і демонструють 
наміри їхньої адаптації.
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НОВА КИТАЙСЬКА ДИПЛОМАТІЯ ТА ЇЇ ВИКЛИКИ
 
О. М. Шевченко

Засідання 3-ої сесії Всекитайських Зборів народних представників 12-го з’їзду, 
яке цього року традиційно відбулося у Палаці Народних представників на площі 
Тяньаньмень 5 березня, без перебільшення привернуло увагу усього світу. Адже 
Китай – країна, яка сьогодні стоїть на одному щаблі з найбільш впливовими краї-
нами світу, внутрішньополітичні фактори якої безпосередньо впливають на зов-
нішній світ. Активне і стабільне зростання соціально-економічної потужності 
країни, нарощення її геополітичного впливу покладає величезну відповідальність 
та створює низку викликів для самого уряду КНР.

Тільки протягом 2013–2014 рр. голова КНР Сі Цзіньпін здійснив 13 закор-
донних візитів, відвідав 31 країну на п’яти континентах. Разом з іншими керів-
никами держави взяв участь у таких важливих багатосторонніх заходах, як саміт 
лідерів “Великої двадцятки”, зустріч керівників країн БРІКС, саміт ШОС, а також 
ціла низка зустрічей з питань співпраці у Східній Азії, Азійсько-Європейський 
саміт, економічний форум у Давосі і т. ін., протягом минулого року Китай провів 
22-у неофіційну зустріч лідерів АТЕС, 4-ий саміт Наради з питань взаємодії і за-
ходів довіри в Азії, Азійський форум у Боао – так світом пронісся свіжий “китай-
ський вітер”. Останні два роки ми були свідками того, що Китай брав активну 
участь у створенні комплексних механізмів і розробці міжнародних правил. Ки-
тайська дипломатія нового типу спрямована не на локальний чи регіональний 
розвиток, а на процес економічної глобалізації. Так, “китайська мрія” перетвори-
лася на “світову мрію”, Великий Шовковий шлях – на Економічний пояс ВШШ 
та Морський шлях 21 століття. 

Загалом, із часів проголошення Китайської Народної Республіки китайську 
дипломатію можна умовно поділити на три взаємопов’язані між собою періоди. 

Перші тридцять років із часів створення КНР належать ері Мао Цзедуна. Ки-
тайська дипломатія часів Мао характеризувалася становленням червоного режиму 
з елментами антиімперіалізму та антиколоніалізму. Незалежний Китай гордовито 
стояв на Сході, намагаючись впливати на міжнародну систему, де панували мо-
гутні капіталістичні країни. У сфері міжнародних відносин дуель китайської ди-
пломатії складалася з відданості революційної традиції та адаптації до нової між-
народної практики. Китай, ніби той велетень, що більше схилявся до боротьби 
аніж до співпраці, до конфронтації, аніж до діалогу, перебував у стані постійної 
боротьби на теренах міжнародної системи управління світом [Wang Yizhou 2014].

Більше трьох десятиліть, як реформи відкритості називають ерою Дена Сяопі-
на – другий період розвитку китайської дипломатії. За ключове завдання пан Ден 
узяв економічний розвиток, переорієнтацію національного ресурсу на покращен-
ня умов і рівня життя населення, відкритість країни для усього зовнішнього сві-
ту, а особливо для високорозвинутих економічних держав, із метою поступово 
стати їхньою невід’ємною частиною. Пристосувавшись до нових систем та 
умов, китайська дипломатія “переключилась” на вітчизняну розбудову, поступово 
покращуючи свої стосунки зі світом. У процесі “вирощування” нових тісних 
економічних зв’язків і економічної співпраці Китай у свою чергу перетворився 
на найбільший ринок із потенціалом світового рівня.
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Третій етап китайської дипломатії щойно розпочався. Вже під час Олімпіади 
Пекін–2008 Китай довів свою невпинно зростаючу економічну силу, національну 
потужність, прогресивно налаштований дух та надзвичайний потенціал, якому 
дали можливість реалізації, запровадивши політику відкритості. Показник націо-
нальної потужності проявив себе у ВВП, який на той час уже займав друге місце 
у світі. Починаючи з 2008 року, західний світ переживав серйозну економічну 
кризу, контрастуючи з надзвичайно стрімким розвитком у Китаї. Китайська нація 
завжди була упевненою у своїх можливостях потужної країни, можливо, це пояс-
нюється сильними амбіціями держави, що стрімко розвивається, а, можливо, річ 
лише у китайському оптимізмі. Нарешті, китайська дипломатія поступово пере-
ходить від регіонального гравця до світового. Зростаючий вплив Китаю на між-
народну політику можна побачити абсолютно у всіх регіонах світу.

Перебуваючи у різних стадіях трансформацій, розвитку, відповідальності, ки-
тайська дипломатія “перейшла” зі стану революційного до комерційного, але 
продовжує рухатися на зустріч нової, ще невідомої до кінця світові, моделі. За 
65 років Китай встиг пройти шлях від маргінального борця міжнародної системи 
до двигуна світового процвітання та стабільності [Wang Yizhou 2014]. 

Ключові проекції, що окреслюють зовнішню політику КНР за останні два 
роки, можна сформувати такі: Китай – Індія – М’янма – Північна Корея, Китай – 
африканські країни, Китай – РФ – ЄС, але найбільш прогресивною залишається 
Китай – США – Японія. У цьому можна було пересвідчитися під час останнього 
візиту Президента США Барака Обами до Китаю у листопаді минулого року, до 
речі, це був уже другий візит Президента Обами до КНР. Глава Сі Цзіньпін пла-
нує здійснити візит до США до кінця 2015 року, що говорить про “взаєморозу-
міння між двома країнами та прагнення досягти спільних цілей”. Дві країни 
домовилися співпрацювати у сфері зміни клімату, кібер-безпеки, інвестицій і 
військових обмінів.

Кожен регіон-партнер по-своєму взаємодіє з Китаєм, що, перш за все, спричи-
нено геополітичними факторами. Так, основними принципами у співпраці між 
Китаєм і ЄС виступають мир, зростання, реформи та цивілізація; Китай – США: 
розбудова нової моделі стосунків між потужними країнами; у взаємодії з конти-
нентальною Африкою та Росією Китай прагне до всеосяжного стратегічного 
партнерства.

Кожна з цих осей має свою назву та підґрунтя, але усі вони лежать в одній 
площині – проект глави КНР Сі Цзіньпіна “Новий Шовковий шлях” та “Морсь-
кий шлях 21-го століття”, які об’єднуться в “Один пояс, один шлях” – потужна 
мережа від Сходу до Заходу уздовж Центральної та Південної і Південно-Східної 
Азії. Китайська ініціатива, на яку виділено 40 млрд. дол. США у листопаді 
2014 р., відкриває перед Китаєм грандіозні перспективи, але й ставить його перед 
низкою викликів, що “підштовхнуло” керівництво країни до розробки нової ки-
тайської концепції побудови міжнародних відносин. Адже як наголосив глава 
уряду Сі Цзіньпін, у китайської дипломатії має бути відмінна риса, а зовнішню 
роботу варто проводити з китайською специфікою, у китайському стилі і манері: 
“...брати участь і бути лідером, робити так, щоб Китай почули, запроваджувати 
якомога більше китайських елементів у міжнародні правила...” [王毅 2014].

Здійснивши низку дій, дипломатичний стиль пана Сі стає помітнішим, а ки-
тайська стратегія легше сприймається світом. Історія покаже, що “пояс та шлях” 
згодом стануть основою для нової регіональної стратегії Китаю.
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У квітні минулого року під час першого головування засідання Національного 
Комітету Безпеки, Сі запропонував комплексну перспективу національної безпе-
ки, виходячи з політичних, територіальних, воєнних факторів, економічних і 
природних ресурсів. Він також наголосив, що дипломатія виступає ключовим 
стратегічним компонентом, який служить на благо внутрішніх реформ і націо-
нальної безпеки [An Gang 2014]. 

Специфіка нової дипломатії Китаю суттєво відрізняється від традиційних ме-
тодів ведення дипломатії, характерних для інших потужних держав. Так, китай-
ська особливість першочергово проявляється у принципі підтримки народом 
своєрідного китайського соціального шляху розвитку та керуючої Комуністичної 
партії КНР. 

Як зазначає Ван Ївей із Китайського Женьмін Університету, “китай рухається 
з найнижчого рівня глобальної мережі постачання до найвищого, а економічні і 
торгові стосунки між Китаєм та іншими країнами, що розвиваються, стають 
менш конкурентними і більш взаємними, тим самим створюючи атмосферу ново-
го формату” [Kerry Brown 2015].

Головний принцип концепції нової китайської дипломатії полягає у створенні 
партнерських стосунків та відмові від будь-яких союзів і воєнних блоків. У той 
час, коли Захід тяжіє до протистояння, Китай, навпаки, створює дружні стосунки 
різної форми і ступеня. Ідея створення партнерської мережі підтверджується 
проектом Економічного поясу Великого Шовкового шляху, що дозволяє Китаю 
проникати в інші регіони світу та створювати сприятливий клімат для економіч-
ного розвитку і геополітичного впливу. Певні західні аналітики ототожнюють 
проект ЕП ВШШ КНР з Планом Маршала США. З одного боку, він допоміг 
“оговтатися” Європі у післявоєнний період, а з другого – перетворив європей-
ський регіон на сферу впливу Вашингтона. Таке припущення піддалося суворій 
критиці з китайської сторони, адже ця ініціатива не є односторонньою, крім того 
Китай, на відміну від США, не ставить за мету “поширення національної могут-
ності, вимушеним пристосуванням окремих країн та регіонів до потреб Китаю” 
[Инициатива “пояс и путь”… 2015].

Ключові принципи ЕП ВШШ: паритет – незалежно від того, маленька країна 
чи велика, високорозвинута чи на стадії розвитку, за будь-яких умов має бути по-
вага до суверенітету, незалежності країни та її територіальної цілісності. По-
друге, мир. У стосунках між партнерами немає необхідності протистояти третій 
стороні. Усі стосунки варто будувати на основі партнерства, співпраці, взаємної 
вигоди. По-третє, інклюзивність. Інклюзивність підкреслюється не тільки у мето-
дах реалізації плану, а й у формах співпраці. Реалізація проекту “Один пояс – 
один шлях” направлена на диверсифікацію ринку, спільне створення рамок 
регіонального економічного партнерства на основі відкритості, терпимості, ба-
лансу і взаємного сприяння. Такі принципи мають забезпечити усім учасникам 
проекту справедливі умови для участі та спільне рівноправне використання ре-
зультатів і благ. 

Таким чином, ініціатива “Один пояс, один шлях” автоматично переміщує Ки-
тай із так званої “периферійної дипломатії” у “центральну/пріоритетну дипло-
матію”. Мова йде не про окремі регіони впливу та сусідні держави, а про 
забезпечення мирного і дружнього геополітичного середовища у всьому світі, 
розвитку довірчого партнерства; зниження напруженості навколо гарячих точок.

Торкаючись питання китайсько-африканських відносин, то, як зазначив Глава 
Сі, Китай і Африка – це спільноти, покликані “розділяти спільне щастя і горе” 
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[Wang Yizhou 2014]. Новий орієнтир нової політики Китаю на африканському 
континенті має такі риси. По-перше, Китай намагатиметься стати гарантом миру 
і стабільності для країн Африки. По-друге, Китай намагатиметься просувати 
розвиток і процвітання по всьому африканському континенту. По-третє, Китай 
сприятиме самозміцненню Африки з метою єдності. По-четверте, Китай захища-
тиме інтереси країн Африки на міжнародній арені.

Варто додати, з огляду на солідну репутацію Китаю як надійного міжнародно-
го партнера, інвестора у Африканський континент, учасника міжнародної місії 
ООН, нова директива позитивно сприймається і вітається країнами Африки. 

Набираючи серйозних обертів на міжнародній арені, демонструючи колосальні 
економічні показники, на Китай автоматично лягає почуття відповідальності, як 
на потужного глобального гравця. По-перше, мова йде про преферентні “спра-
ведливість та інтерес”, а по-друге, жагу забезпечити більше суспільних благ. Тоб-
то, справедливість стоїть на захисті моральних принципів, як, наприклад, зважати 
на інтереси інших у пошуках власної вигоди. Справді, Китай оголосив усьому 
світу, що готовий брати активну участь у вирішенні міжнародних питань, працюю-
чи пліч-о-пліч з іншими світовими лідерами, приймаючи виклики та долаючи їх. 

Безсумнівно, нові амбіції невід’ємно граничать із новими викликами. Чим 
більші перші, тим серйознішими стають другі.

Існує чимало припущень аналітиків із приводу майбутніх викликів, загроз, 
проблем, з якими доведеться мати справу Китаю у 21 столітті, так, наприклад, 
переорієнтація сил невігластва і гноблення на компетенцію і розвиток. “Один 
пояс, один шлях” покликаний забезпечити Китай усіма необхідними “інструмен-
тами” у напрямку локальної і світової безпеки, регіональної інтеграції, зниження 
геополітичних ризиків. Проте, на нашу думку, наразі найбільш очевидними та го-
стрими залишаються для Китаю:

1) стрімко наростаючий націоналізм всередині країни. Таке явище для будь-
якої країни несе амбівалентний характер. З одного боку – це ресурс для згурту-
вання, єднання, побудови гармонійного суспільства, стійкого до зовнішніх тисків 
та викликів. Друга сторона медалі виявляється менш привабливою, адже над-
мірні націоналістичні настрої можуть служити елементом тиску на керівництво 
країни у прийнятті стратегічно важливих рішень. Крім того, різкі націоналістич-
ні мотиви можуть стати елементом агресії по відношенню до зовнішнього світу – 
як це зараз відбувається на теренах Російської Федерації. Для могутнього Китаю 
утримати баланс “золотої середини” між завзятим національним настроєм та хо-
лодною стриманістю, скромністю і відкритістю стане нелегким завданням на 
найближчі роки.

2) Енергетична та продовольча залежність. Наразі Китай є однією з найбіль-
ших виробничих баз у світі. Крім того, це країна з інтенсивними процесами ур-
банізації та індустріалізації, що, безперечно, свідчить про потужну енергетичну 
споживність. Тих енергетичних ресурсів, які сьогодні доступні у Китаї, замало 
для того, аби зменшити прірву між споживанням та виробництвом – як енергії, 
так і продовольчої бази.

В основі питання продовольчого дефіциту лежить, з одного боку, нестача при-
родних ресурсів, а з другого, величезна кількість населення Китаю. Тому ресурси 
залишаються наразі питанням порядку денного уряду КНР, що ставить під загро-
зу майбутній виробничий потенціал Китаю.

3) Морські кордони. Як відомо, існує вісім спірних точок у питанні морських 
кордонів Китаю. Так, суперечка навколо островів Д’яоюйдао у 2012 році послу-
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жила прикладом, по-перше, національної агресії, а по-друге, непорозуміння 
щодо історичних фактів між сусідніми державами. Певні провокації навколо пи-
тання морських кордонів ускладнюють іспит “на гнучкість та стриманість” для 
уряду Китаю, але, судячи з останніх подій навколо цього питання, у китайської 
дипломатії привілеює стійкість та мудрість, що свідчить про її зрілість. Реаліза-
ція міжнародного проекту “Морський шлях 21 століття” можлива лише в умо-
вах абсолютної узгодженості щодо морського простору та кордонів із сусідніми 
країнами Китаю.

4) Глобальний мир та порядок. Століттями Китай дотримувався принципів 
невтручання у внутрішні справи будь-якої країни, нейтралітету до внутрішніх 
конфліктів, поваги до територіальної цілісності, врегулювання міжнародних кон-
фліктів політичним шляхом. Беручи до уваги “чутливі” питання, що виникли в 
євро-азійському регіоні протягом останньої декади (Придністров’я у Молдові, 
Південна Осетія у Грузії), у зовнішній політиці уряд КНР досить стримано керу-
вався своїми основними принципами. Певні аналітики називають українське пи-
тання, а саме українсько-російський конфлікт на Донбасі та анексію Криму 
Російською Федерацією, ще одним викликом для китайського уряду. Проте, на 
нашу думку, конфлікт на Донбасі може стати “вікном” можливостей для Китаю. 
По-перше, мова йде про прокладання через східноєвропейський регіон вже зга-
даного ЕП ВШШ “Один пояс, один шлях”. Адже Україна – це той “ласий шма-
ток”, який виступає ресурсним хабом і мостом між Європою та Азією, а китайські 
інвестиції можуть стати гарантом безпеки на Донбасі та в усьому східноєвропей-
ському регіоні. По-друге, як наголосив прем’єр Держради Лі Кецян 15 березня 
2015 року під час брифінгу з журналістами після церемонії закриття “двох се-
сій”, “Китай поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність Украї-
ни. Українське питання додало складнощів геополітичній ситуації і суттєво 
вплинуло на відновлення світової економіки. Ми сподіваємося, що українська 
криза буде вирішена через діалог” [Premier Li Keqiang 2015] – у цьому питанні 
КНР може продемонструвати свою “м’яку силу”, посприявши вирішенню кон-
флікту на Сході України і не допустивши замороженого конфлікту у всьому схід-
ному регіоні Європи. По-третє, обираючи Україну, як стратегічного партнера, 
країну, яка першою з європейських держав заявила про бажання і готовність бра-
ти участь у ЕП ВШШ, Китай вирішує низку внутрішньополітичних викликів – 
мова йде перш за все про продовольчі ресурси.

5) “Місце під сонцем”. Питання зайняти своє гідне місце на міжнародній 
арені, при цьому зберегти тенденцію зростання, прогресу, розвитку, а також за-
хистити національні інтереси. Варто згадати, що існує суттєва відмінність між 
політичним устроєм і соціальним порядком Китаю та міжнародною системою 
управління, в якій наразі успішно головують європейські країни та Сполучені 
Штати Америки.

Отже, питання підтримки світового порядку, глобальної безпеки на основі 
загальнолюдських цінностей – та політична роль і відповідальність, яка автома-
тично лягає на плечі керівництва країни. 

Від Китаю, як нового світового лідера, очікують чимало рішучих кроків, адже 
бути відповідальним у просуванні стабільності, забезпеченні миру і запобіганні 
появі нових гарячих точок на світовій мапі – ті виклики, які є актуальними для 
китайської дипломатії нового типу, а здатність китайського уряду їх подолати за-
лишається на розсуд часу.
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КИТАЙ ТА ЙОГО СУСІДИ

КИТАЙ В ІДЕОЛОГІЇ РАННЬОГО ЯПОНСЬКОГО ПАНАЗІАТИЗМУ

С. В. Капранов

 
 

Досліджувати ранню стадію розвитку певного явища, коли воно як таке ще на-
буває форми, дуже важливо, адже саме тоді закладаються ті риси, що визначати-
муть згодом його характерні особливості. Об’єктом нашого дослідження є 
японський паназіатизм1, який виник на початку доби Мейдзі (1868–1912). Япон-
ський дослідник Хадзама Наокі2 поділяє його історію на три періоди: ранній 
(1880–1900), середній (1900–1928) і пізній (1928–1945). Віхами у цій періодиза-
ції є перша військова експедиція проти Іхетуанського повстання (1900 р.) і друга 
Шаньдунська експедиція (1928 р.) [Хадзама 2001a, 70–71]. Натомість Йосікава 
Юкіе пропонує інші межові події: кінець Російсько-японської війни (1905 р.) і 
Мукденський інцидент (інвазія японської армії в Маньчжурію 1931 р.) [Yoshika-
wa 2009, 13]. У цій статті ми будемо дотримуватись періодизації Хадзами, 
оскільки Іхетуанське повстання безпосередньо пов’язане з Китаєм, який нас тут 
цікавить. Крім того, 1900 р. Товариство Азії остаточно влилося до Асоціації 
спільної культури Східної Азії (про це див. нижче), а 1901 р. було утворено То-
вариство ріки Амуру (Кокурюкай 黒龍会), яке істотно вплинуло на характер па-
назійського руху.

У плані ідеології ранній паназіатизм має свої відмінності. Наприклад, Хадза-
ма характеризує його як “спосіб мислення і поведінки, що мав на меті суттєві 
рівні стосунки між Японією і Китаєм” (див.: [Kuroki 2007, 35]). Йосікава також 
стверджує, що у цей час домінувало прагнення рівних стосунків з Азією (нато-
мість після 1905 р. – прагнення лідерства в Азії). Вона виділяє в ранньому пана-
зіатизмі два напрями: прибічників союзу з країнами Азії (the “Alliance” group) та 
“співчутливих” (Compassionates), які обмежувалися моральною та матеріальною 
підтримкою цих країн [Yoshikawa 2009, 14]. Свен Саалер наголошує, що первин-
но паназіатизм був пов’язаний із політичною опозицією (насамперед із Рухом за 
свободу та народні права), а чимось на кшталт офіційної ідеології чи провідного 
напряму японської зовнішньої політики він став не раніше кінця 1930-х рр. 
[Saaler 2002, 5]. Натомість російські історики на чолі з А. Є. Жуковим розгля-
дають паназіатизм (у т. ч. ранній) винятково як ідеологічне прикриття японської 
експансії [История Японии 1998, 159]. Ми ж у цій статті ставимо собі за мету до-
слідити, яким бачили Китай японські паназіатисти до 1900 р. і яким чином змі-
нювалося їхнє ставлення до великого сусіда Японії в зазначений період.

1 Див. нашу попередню публікацію: [Капранов 2014].
2 Ми використовуємо українську транслітерацію японських слів М. Федоришина. У 

японських іменах згідно з традиційним порядком на першому місці стоїть прізвище.
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Насамперед доцільно стисло розглянути міжнародну ситуацію у Східній Азії, 
а також формування відносин нової Японії з Китаєм у перше десятиріччя доби 
Мейдзі, бо саме це становило контекст, у якому розвивалися ідеї перших япон-
ських паназіатистів. У 1868 році найближчими сусідами Японії були фактично 
дві великі імперії – Російська на півночі та китайська імперія Цін на заході і 
півдні: васалами останньої були Корея (королівство Чжосон3) та королівство 
Рюкю, а острів Тайвань був частиною провінції Фуцзянь. Васалом Китаю зали-
шався і В’єтнам (крім південної частини, що 1864 р. стала французькою коло-
нією Кохіхіна). Хоча імперія Цін і втратила свою могутність після Опіумних війн, 
для її підданих і васалів китайський імператор усе ще залишався Сином Неба, 
єдиним легітимним володарем. Його володіння, синоцентричний світ були побу-
довані за принципом концентричних кіл, де сила влади монарха поступово змен-
шувалася в міру віддалення від центру, але не мала чітких кордонів. Японія, як 
ми вже зазначали в попередній статті, саме в ці роки пережила метагеографічну 
революцію й починала жити в модерному європоцентричному світі [Капранов 
2015]. Розбудова стосунків між державами, що перебувають у різних історико-
культурних світах, була нелегкою справою. 

Початком японсько-китайських взаємин після Мейдзі Ісін можна вважати 
Японсько-цінську угоду про дружбу, підписану 13 серпня 1871 р. в Тяньцзіні. Ця 
угода, на відміну від тих, що укладалися тоді Китаєм із європейськими держава-
ми, була рівноправною [Matsui 1999, 13]. Наступного 1872 р. перуанське судно 
“Марія Лус” (“Maria Luz”), яке везло китайських кулі для роботи на плантаціях, 
було заарештоване в порту Йокогама – один із китайців утік і звернувся до япон-
ської влади зі скаргами на жорстоке поводження. Міністр іноземних справ Соедзі-
ма Танеомі 副島種臣 (1828–1905) наказав відпустити кулі [Yoshikawa 2009, 19].

Однак були й проблеми. Одна з них постала у зв’язку з подвійною залежністю 
королівства Рюкю від імперії Цін і японського князівства Сацума. Як зазначає 
Іріе Акіра, сама природа модерної держави вимагає чіткого визначення кордонів, 
тому природно, що мейдзійський уряд мав вирішити однозначно проблему тери-
торіальної приналежності островів Рюкю [Irie 1989, 739, 741]. Приводом стало 
вбивство в 1871 р. аборигенами Тайваню екіпажу та пасажирів4 рюкюського ко-
рабля, що зазнав аварії біля острова, а через два роки – ще чотирьох японців із 
префектури Окаяма. Вимога Японії про покарання вбивць і компенсацію не була 
задоволена – китайський уряд заявив, що аборигени йому не підкоряються. Тоді 
Японія 1874 р. послала на Тайвань каральну експедицію. Врешті-решт було укла-
дено угоду, за якою Китай визнав експедицію правомірною та виплатив велику 
компенсацію сім’ям загиблих, причому в тексті угоди було зазначено, що Японія 
захищала своїх підданих. Японці розцінили це як зречення Китаєм своїх прав на 
Рюкю [Міяґі 1992, 153–155]. Врешті, 1879 р. автономія Рюкю була скасована і ко-
ролівство було перетворено на звичайну префектуру. Це спричинило до протестів 
з боку китайського уряду, який втратив одного з найважливіших своїх васалів 
[Zachmann 2011, 53].

Ще одна проблема виникла через стосунки Японії та Кореї. Одразу ж після 
Мейдзі Ісін японський уряд спробував встановити з Кореєю безпосередні дипло-

3 В іншій транслітерації – Чосон. У цій статті ми віддаємо перевагу транслітерації ко-
рейських слів, використаній у [Новий погляд... 2010].

4 У “Кембриджській історії Японії” та російській “Історії Японії” сказано, що це були 
рибалки [История... 1998, 126; Iriye 1989, 741]. Згідно з Міяґі Ейсьо, однак, йдеться про 
корабель, що перевозив данину (коносен 貢納船) [Міяґі 1992, 153].
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матичні стосунки (до того посередником виступали князі о-вів Цусіма). Проте 
уряд Кореї відмовився титулувати японського монарха, подібно до свого сюзере-
на – китайського Сина Неба, “імператором”. Крім того, корейці звикли ставитися 
до японців зверхньо [Новий погляд... 2010, 218–219]. Група впливових японських 
політиків виступила з пропозицією покарати нечемних сусідів, проте не досягла 
успіху. Однак 1875 р. японський канонерський човен був обстріляний біля корей-
ського острова Ґанхвадо (Канхвадо). Конфлікт завершився укладанням 1876 р. 
Японсько-корейської угоди про дружбу, яка була нерівноправною (наприклад, 
японським підданим було надано право екстериторіальності), проте в ній було за-
значено, що Корея є незалежною державою (докладніше див.: [Новий погляд... 
2010, 220–222; История Японии 1998, 128–129]). Таким чином, ця угода запере-
чувала васальний статус Кореї і, разом з анексією Рюкю, була викликом  імперії 
Цін як панівній державі в регіоні.

Зазначені події складали тло, на якому зароджувався паназіатизм. Першим 
його осередком було Товариство сприяння розвитку Азії (Сін’ася 振亜社), яке 
заснував 1877 р. лейтенант військово-морського флоту Соне Тосітора 曾根俊虎 
(1847–1910) [Хадзама 2001b, 70–71]. Проте напочатку ця організація не мала 
особливого успіху, і 1880 р. вона була реформована й дістала нову назву – Асо-
ціація розвитку Азії (Коакай 興亜会).

Первісна назва організації містила в собі вираз сін’а 振亜 – дослівно “струс-
нути”, тобто розворушити, пробудити Азію (亜, скорочено від 亜細亜 Адзіа). Зго-
дом, як було зазначено, її змінили на м’якшу – коа 興亜, тобто “підіймати 
(відроджувати, відновлювати) Азію”. Перші ієрогліфи обох виразів, проте, вхо-
дять до складу слова сінко-суру 振興する “сприяти розвитку”. Як зазначають 
С. Саалер і К. Шпільман, вираз коа з’явився у 1880-ті роки як головне гасло 
паназійської солідарності. Згодом, однак, це гасло було відкинуто, бо в ньому по-
бачили приховані претензії на японське лідерство в регіоні; його знову почали 
використовувати лише в 1930-ті рр. [Saaler, Szpilman 2011, 18–19]. Китайці – чле-
ни Коакай також побачили в назві асоціації зверхнє ставлення до Азії, і на їхню 
вимогу організація 1883 р. змінила назву на Товариство Азії – Адзіа кьокай 亜細
亜協会. Проте зміна назви не вплинула на характер організації [Kuroki 2007, 37].

Засновник Коакай – Соне Тосітора мав досвід дипломатичної роботи: служив 
аташе в Китаї, брав участь у перемовинах із приводу експедицій на Тайвань 
1874 р. [Kuroki 2007, 36]. До асоціації входили також Дате Муненарі 伊達宗城 
(1818–1892), який підписав першу угоду з Китаєм, та згаданий вище Соедзіма 
Танеомі. У період свого розквіту Асоціація розвитку Азії нараховувала до 400 чле-
нів [Kuroki 2007, 41]. Серед них були чиновники міністерства закордонних справ, 
дипломати, військові, викладачі китайської мови, вчені-китаїсти, журналісти, на-
віть члени імператорської родини. Проте до асоціації не входив ніхто із правлячої 
верхівки (олігархії кланів Сацума-Цьосю). У лавах Коакай до того ж були не 
лише японці, а й китайці – дипломати, підприємці, журналісти, а також корейські 
інтелектуали [Kuroki 2007, 38, 43; Zaсhmann 2011a, 54–56].

Асоціація розвитку Азії була тісно пов’язана з Рухом за свободу та народні 
права (Дзію мінкен ундо 自由民権運動) – опозиційним рухом, що почався з пети-
ції про створення виборного представницького органу влади, поданої 1874 р. Рух 
охопив широкі верстви населення, включаючи як селянство, так і буржуазію та 
поміщиків. Ідеологія руху базувалася на працях Дж. С. Мілля, Г. Спенсера, І. Бен-
тама, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтеск’є, перекладених або переказаних японськими 
просвітниками 1860-х – початку 1870-х рр.; попри всю неоднорідність руху, вона 
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загалом мала ліберально-демократичний характер (докладніше див.: [Михайлова 
1990, 160–191; Vlastos 1989, 402–425]). Членами Асоціації розвитку Азії були, 
зокрема, такі визначні представники руху, як один із його лідерів Соедзіма Танео-
мі, Нарусіма Рюхоку 成島柳北 (1837–1884) – редактор ліберальної газети Цьоя 
сімбун 朝野新聞, а також Кусама Дзіфуку 草間時福 (1853–1932), Суехіро Теццьо 
末広鉄腸 (1849–1896) та ін.

Мета асоціації була сформульована таким чином: оскільки в Азії залишилося 
дві незалежні держави, Японія і Китай, то їм необхідно об’єднати свої сили і, 
залучивши також інші народи Азії, протистояти Заходу [Kuroki 2007, 36, 39]. У 
своєму маніфесті Товариство Азії зазначало, що “Китай – найбільша країна сві-
ту у східній півкулі”, висловлювало жаль, що японці, вивчаючи західні мови, 
нехтують мовами сусідів, і закликало розбудовувати добросусідські стосунки 
не лише на рівні урядів, а й на рівні приватних осіб [Zaсhmann 2011a, 59–60]. 
Було створено школу для підготовки співробітників консульств у Китаї, де ви-
кладали китайську та корейську мови й математику; варте уваги те, що там був і 
спеціальний семінар з вивчення праці Дж. Ст. Мілля “Про свободу”, свого роду 
“біблії” Руху за свободу та народні права [Kuroki 2007, 37]. 1884 р. було відкрито 
школу в Шанхаї [Zaсhmann 2011a, 54].

Асоціація видавала журнал Коакай хококу 興亜会報告 (згодом перейменова-
ний на Адзіа кьокай хококу 亜細亜協会報告), де були й статті китайською мовою, 
призначені для читачів Китаю і Кореї. Журнал мав своїх кореспондентів у бага-
тьох країнах Азії, навіть у Персії та Османській імперії [Kuroki 2007, 37–38]. Го-
ловні його теми були такі: вторгнення західних держав до Азії з метою її 
підкорення; географічна взаємопов’язаність країн Азії; зв’язки народів Азії в 
термінах культури та раси5; необхідність співробітництва між країнами Азії для 
протистояння Заходу, відновлення незалежності поневолених країн та розквіту 
всього регіону [Kuroki 2007, 43]. Члени асоціації у своїх статтях виступали про-
ти військового втручання Японії у справи сусідів і постійно наголошували на 
необхідності розвитку торговельних зв’язків та інформаційного обміну між Япо-
нією і Китаєм, що мало сприяти більшій відкритості Китаю для сучасної науки й 
техніки і, таким чином, його модернізації. Цієї лінії Товариство Азії дотримува-
лося і під час криз у стосунках із Китаєм, спричинених подіями в Кореї – інци-
дентом Імо 1882 р. та переворотом Ґапсін 1884 р.6 (адже Корея залишалася 
васалом імперії Цін). Важливо також, що на сторінках журналу відбувався діа-
лог між японськими і китайськими інтелектуалами, причому останні нерідко 
висловлювали незадоволення вестернізацією Японії, засуджували експедицію 
1874 р. на Тайвань та анексію королівства Рюкю [Kuroki 2007, 43–46]. Китайці 
загалом ставилися до Коакай з підозрою, зокрема тому, що серед її членів були 
дипломати, пов’язані з неприємними сторінками японсько-китайських стосунків 
[Zaсhmann 2011a, 56].

5 Проте, як зазначають дослідники, в ідеології Коакай не було расизму: зокрема, єв-
ропейці та американці також могли бути членами асоціації, якщо поділяли її цілі [Kuroki 
2007, 42; Zaсhmann 2011a, 54].

6 Інцидент Імо (япон. Дзінґо 壬午) – повстання і напад корейських військових на япон-
ське дипломатичне представництво в Сеулі, внаслідок чого Японія і Китай ввели свої вій-
ська на територію Кореї й опинилися на грані війни. Переворот Ґапсін (япон. Косін 甲
申) – спроба реформістської фракції Ґехва, яку підтримувала Японія, захопити владу в Ко-
реї. Докладніше див.: [Новий погляд... 2010, 222–228]. Обидві події названі за циклічними 
знаками відповідних років. Варте уваги те, що лідери Ґехва – Кім Оккюн і Пак Йонхьо 
також були членами Коакай [Zaсhmann 2011a, 54].
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Лідери Асоціації розвитку Азії вважали, що міжнародні стосунки повинні 
бути засновані на засадах “шляху справедливості” (сейдо 正道), “загального бла-
га” (коекі 公益) та “рівноваги” (хейкін 平均). Вони стверджували, що нерівність 
Заходу і Сходу порушує “Волю Неба і Землі” (Тенці-но і 天地ノ意). Повернення 
рівноваги, натомість, просвітить і Європу, й Азію. Водночас у речників асоціації 
були різні погляди на місце Кореї в регіоні: якщо одні (наприклад, Адзума Хейдзі 
吾妻兵治) вважали, що Корея має стати незалежною країною, рівною з Японією 
та Китаєм, то інші (Ватанабе Хіромото 渡辺洪基) розглядали як рівних партнерів 
лише Японію та Китай, а Корея, на їхню думку, мала бути залежною від Японії 
[Kuroki 2007, 48–50].

Під час Японсько-китайської війни 1894–1895 рр. і після неї ядро Товариства 
Азії залишалося на антивоєнних позиціях. Проте організація переживала занепад 
і 1900 р. влилася до Асоціації спільної культури Східної Азії (Тоа добункай; про 
неї див. нижче)[Kuroki 2007, 48]. Втім, показовою є дискусія, яка виникла в черв-
ні того ж року з приводу Іхетуанського повстання. Провід Асоціації спільної 
культури запропонував програму дій у ситуації, що склалася. Однак Ватанабе Хі-
ромото, колишній лідер Товариства Азії, різко виступив проти чотирьох пунктів 
цієї програми, які передбачали втручання, в т. ч. військове, та в разі інтервенції 
західних держав і розподілу Китаю на сфери впливу – участь у цьому розподілі 
[Kuroki 2007, 51]. Курокі Моріфумі слушно вбачає у двох позиціях цієї дискусії 
відмінність між раннім та пізнішим (у його термінології) паназіатизмом.

Приблизно водночас із Коакай виникла інша важлива паназіатистська органі-
зація – Товариство Темного океану (Ґенйося 玄洋社). Зазвичай його заснування 
датують 1881 р. [Молодяков 1999, 107; Jansen 1970, 35; Tsuzuki 2000, 246], що 
відповідає офіційній історії цього товариства (“Ґенйося сясі” 玄洋社社史), ви-
даній 1917 р. Проте японський дослідник Саґа Такасі переносить цю дату на 
грудень 1879 р. [Саґа 2012, 3]. Назва Ґенйося походить від топоніма Ґенкай нада 
(玄界灘), що позначає південну частину Японського моря, котра омиває узбереж-
жя префектур Фукуока і Саґа7. Ця назва вказує на місце виникнення організації: 
її створили самураї колишнього князівства Фукуока на острові Кюсю. Усі вони 
були учасниками самурайських повстань, спрямованих проти прозахідних ре-
форм, у т. ч. Сацумського повстання 1877 р.; деякі відбули за це ув’язнення. Ліде-
рами Товариства Темного океану були Хіраока Котаро 平岡浩太郎 (1851–1906), 
Тояма Міцуру 頭山満 (1855–1944) та Хакода Рокуске 箱田六輔 (1850–1888). Чіль-
не місце серед них посідає, безперечно, Тояма, легендарний “сірий кардинал” 
японського політикуму кінця ХІХ – початку ХХ ст. Йосікава відносить його до 
категорії “співчутливих імперіалістів” (imperialistic compassionates), але розгля-
дає його діяльність у рамках другого періоду історії паназіатизму (1905–1931) 
[Yoshikawa 2009, 14]. Товариство об’єднало навколо себе “континентальних роні-
нів8” (тайріку ронін 大陸浪人), або “китайських ронінів” (сіна ронін 支那浪人), – 
пасіонарних молодих чоловіків, які шукали долі на просторах Азії. Серед них 
були і романтики, і революціонери, і заповзятливі підприємці, і звичайні авантю-
ристи (докладніше див.: [Молодяков 1999, 115; Japan at War 2013, 61–63]).

Товариство Темного океану зажило собі лихої слави “фашистської”, “шпигун-
ської” і “терористичної” організації; деякі дослідники вважають її перебільше-
ною (див.: [Молодяков 1999, 107–108, 112; Joos 2011, 62–63]). Справді, не все в 

7 Цудзукі Цюсіці перекладає назву Ґенйося як “Товариство Корейської протоки” (Korean 
Strait Society) [Tsuzuki 2000, 246].

8 Ронін 浪人 (дослівно “людина-хвиля”) – самурай, що залишився без сюзерена.



69

діяльності товариства було так однозначно, надто в ранній період його діяльності 
(до 1900 р.), який нас тут цікавить.

Насамперед від початку Ґенйося приєдналося до Руху за свободу та народні 
права. У статуті товариства, прийнятому через півроку після заснування, було ви-
кладено його три засадничі принципи: “шанобливо служити імператорській ди-
настії” (косіцу-о кейтай-сібесі 皇室ヲ敬戴シ可シ), “любити і берегти Батьківщи-
ну” (хонґоку-о айцьо-сібесі 本国ヲ愛重シ可シ) та “стійко боронити суверенні 
права народу” (дзіммін-но сюкен-о косю-сібесі 人民ノ主権ヲ固守シ可シ) (цит. за: 
[Саґа 2012, 3]). Може здатися, що перший і останній пункти суперечать один од-
ному, проте, як показує Ю. Д. Михайлова, навіть ідеології лівого крила Руху за 
свободу та народні права не відкидали монархії як такої і республіку – свій ідеал – 
розуміли як “спільне управління монарха і народу” [Михайлова 1990, 171–173]. 
Принципи Товариства Темного океану цілком відповідали такій ідеології.

Зміна політичної позиції товариства – від захисту прав народу до захисту прав 
держави – відбулася після смерті Хакоди Рокуске 1888 р. [Joos 2011, 62; Саґа 
2012, 5]. Остаточно нове політичне спрямування затвердилося після того, як була 
досягнута головна мета Дзію мінкен ундо – 1890 р. відбулися перші вибори до 
парламенту. Як стверджує офіційна історія товариства, “відтоді, як Конституція 
була проголошена і парламент був створений, партії, що виступали за права на-
роду, не змогли зрозуміти, що державу оточено з усіх боків грізними ворогами й 
іноземці поглядають на неї дедалі з більшою погородою. Ці партії загрузли у без-
глуздих дебатах. Тоді Ґенйося відкинуло теорію прав народу, як пару зношених 
сандалій” (цит. за: [Joos 2011, 64–65]). Головною метою товариства, за його влас-
ним свідченням, було зміцнення японської держави та зростання національного 
престижу.

Що ж до поглядів товариства на політику в Азії, яка нас тут найбільше ціка-
вить, то, згідно з його офіційною історією, виданою 1917 р., вони зводилися до 
встановлення панування Японії в регіоні (а в ідеалі – в усьому світі). Для обґрун-
тування цього Ґенйося спиралося на ідеї таких мислителів доби Едо, як Аїдзава 
Сейсісай, Йосіда Сьоін, Сато Нобухіро та ін., і навіть на міфи хроніки “Кодзікі” 
[Joos 2011, 66–67]. Проте невідомо, якою мірою такі погляди були притаманні то-
вариству в його ранній період. Ґенйося завжди віддавало перевагу дії над словом, 
тому звернімося до його діяльності в 1879–1900 рр., яка стосувалася Китаю.

По-перше, не можна не згадати про активне втручання Товариства Темного 
океану в справи васала імперії Цін – Кореї. Товариство підтримувало лідера ко-
рейських реформістів Кім Оккюна 金玉均 (1851–1894) [Yoshikawa 2009, 25; Саґа 
2012, 7], який також був членом Асоціації розвитку Азії (Коакай). У селянській 
війні 1892–1894 рр. брав участь створений товариством загін японських добро-
вольців, відомий під назвою “Герої Небесного заступництва” (Тен’юкьо 天佑侠) 
[Молодяков 1999, 112; Joos 2011, 63]. Товариство також було причетне до вбив-
ства 8 жовтня 1895 р. очільниці консервативних сил Кореї – королеви Мін [Моло-
дяков 1999, 107].

По-друге, Ґенйося діяло також у самому Китаї. 1882 р. Тояма послав туди 
першу групу членів товариства для вивчення ситуації [Молодяков 1999, 111–112]. 
Крім того, товариство активно співпрацювало з китайськими революціонерами, 
насамперед із Сунь Ятсеном. Після поразки повстання в Ґуанчжоу він емігрував 
до Японії, де 1897 р. познайомився з Тоямою Міцуру, політиком Інукаї Цуйосі 
犬養毅 (1855–1932) та активістом Товариства Темного океану Міядзакі Тотеном 
宮崎滔天 (1871–1922) [Саґа 2012, 12]. Інукаї був “другом і союзником” Тоями 
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[Молодяков 1999, 233]. Міядзакі Тотен мріяв “докорінно змінити сучасний світ, 
перебудувати його на великих принципах прав людини” і вважав, що почати тре-
ба з революції в Китаї. Він побачив у Сунь Ятсені “героя”, який може здійснити 
його мрію [Calney 2010, 6–9]. У подальшій діяльності лідера китайської револю-
ції члени Ґенйося багато йому допомагали, а часом і рятували життя (докладніше 
див.: [Jansen 1970]).

1891 р. відставний армійський офіцер Одзава Кацуро 小沢豁郎 (1858–1901), 
політик-підприємець Сіраї Сінтаро 白井新太郎 (1862–1932) та журналіст Фуку-
мото Ніцінан 福本日南 (1857–1921) заснували нову паназійську організацію – 
Товариство Сходу9 (Тохо кьокай 東邦協会). Вона проіснувала понад 20 років – до 
Першої світової війни [Хадзама 2001с, 66]. Це товариство було досить числен-
ним: влітку 1891 р. до товариства вступило 300 осіб, перед Японо-китайською 
війною членство нараховувало близько 1000, а в 1898 р. – 1200 осіб; на початку 
ХХ ст. число членів почало поступово зменшуватися [Harrel 1992, 21; Хадзама 
2001с, 68]. Склад їх був різноманітний як з огляду на рід занять – політики, інте-
лектуали, бізнесмени та ін., – так і з огляду на політичні погляди: з одного боку, 
лідер Ліберальної партії Окума Сіґенобу, з другого – Тояма Міцуру, а також 
пов’язаний із ними обома Інукаї Цуйосі. Першим віце-президентом був ветеран 
паназійського руху Соедзіма Танеомі, згодом цю посаду обійняв представник од-
ного з найзнатніших аристократичних родів Японії10 Коное Ацумаро 近衞篤麿 
(1863–1904). Серед інших визначних членів товариства були активіст Руху за 
свободу та народні права Оі Кентаро 大井憲太郎 (1843–1922); випускник Гарвар-
ду, дипломат і майбутній міністр іноземних справ Комура Дзютаро 小村壽太郎 
(1855–1911); речник цивільного націоналізму11, засновник газети “Ніппон” Куґа 
Кацунан 陸羯南 (1857–1907); прибічник радикального націоналізму12, мислитель 
Міяке Сецурей 三宅雪嶺 (1860–1945); професор філософії Іноуе Тецудзіро 井上
哲次郎 (1855–1944); фахівець з етики, майбутній наставник імператора Суґіура 
Сіґетаке (Дзюґо) 杉浦重剛 (1855–1924) та ін. [Harrel 1992, 21; Tsuzuki 2000, 245; 
Wetzler 1998, 94].

У своїй програмі Товариство Сходу проголошувало необхідність “урівноважи-
ти вплив країн Заходу” на Азію з метою її захисту. Ідеологія товариства базувала-
ся на ідеї солідарності (рентай 連帯): Японія має “вести за собою нецивілізовані 
країни, допомагати бідним країнам13”, а також забезпечити “майбутнє всієї схід-
ної раси” (або “східних рас” – тойо дзінсю 東洋人種). При цьому товариство 
ставило перед собою насамперед науково-дослідницькі цілі: “досліджувати гео-
графію, торгівлю, військові системи, колоніальні народи, міжнародні стосунки, 
новітню історію, статистику” “країн Сходу та островів Океанії”. Крім того, това-
риство мало намір вивчати “міжнародне право, міжнародну політику, торгівлю, 
колонії країн Європи та Америки” (цит. за: [Хадзама 2001с, 67–68]). Таким чи-
ном, Товариство Сходу прагнуло заповнити інформаційний пробіл у знаннях 
про Азію, щоб сприяти розвитку торговельних зв’язків [Harrel 1992, 21]. Для об-
говорення зазначених питань раз на місяць проводили збори [Wetzler 1998, 94]. 

9 Деякі дослідники інтерпретують Тохо 東邦 в назві товариства як “Далекий Схід” 
[Молодяков 1999, 112; Wetzler 1998, 94].

10 За зауваженням Йосікави Юкіе, “другого тільки після імператорської династії” 
[Yoshikawa 2009, 27].

11 Япон. кокумінсюґі 国民主義.
12 Япон. кокусуйсюґі 国粋主義 (від кокусуй 国粋 – “національна сутність”).
13 Дослівно – “нещасним” (不幸).
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Товариство видавало журнал “Тохо кьокай хококу” 東邦協会報告 (пізніше – “Тохо 
кьокай кайхо” 東邦協会会報). 

Тохо кьокай мало тісні зв’язки з Китаєм. У період “ста днів реформ” 1898 р. 
воно підтримувало китайських реформаторів, публікувало статті їхніх лідерів 
Кан Ювея 康有為 (1858–1927) і Лян Цічао 梁啓超 (1873–1929). Після поразки 
обидва вони втекли до Японії, де продовжували співпрацювати з товариством. 
Так, у 53-му числі “Тохо кьокай кайхо” було надруковано листа Лян Цічао, в яко-
му автор порівнював “сто днів реформ” із Мейдзі Ісін, імператрицю Цисі – із сьо-
ґуном і закликав Японію допомогти китайським реформаторам. Згодом Лян Цічао 
навіть вступив до Товариства Сходу. Прибічники Кан Ювея пропагували на сто-
рінках журналу його ідеї: “захистити країну, захистити вчення Конфуція, захис-
тити расу”. З другого боку, опонент реформаторів-монархістів республіканець 
Сунь Ятсен також активно співробітничав із Товариством Сходу, друкувався в 
його журналі, закликаючи “зберегти цілісність Китаю” [Хадзама 2001с, 69–73].

Перемога в Японсько-китайській війні 1894–1895 рр. і наступний демарш 
трьох держав (Росії, Франції та Німеччини), що примусив Японію відмовитися 
від головного трофея – Ляодунського півострова, сприяв піднесенню в ній націо-
налістичних почуттів. Але західні держави менш за все дбали про цілісність Ки-
таю: в 1897–1898 рр. Ляодунський півострів був захоплений Росією, а Німеччина 
захопила Цзяочжоу. Японський уряд, остерігаючись реакції Заходу, ухилявся від 
втручання, що викликало гостру критику патріотичних кіл.

У такій обстановці виникло ще дві паназійські організації, інтереси яких, на 
відміну від попередніх, були зосереджені на Китаї. Перша з них, Асоціація Схід-
ної Азії (Тоакай 東亜会), утворилася навесні 1898 р. Її засновниками були, з од-
ного боку, Фукумото Ніцінан, Куґа Кацунан та Міяке Сецурей, згуртовані навколо 
націоналістичного журналу “Ніхондзін”, а з другого – група політиків із Прогре-
сивної партії (Сімпото 進歩党) на чолі з Ето Сінсаку 江藤新作 (1863–1910). До 
асоціації належали, крім того, один із лідерів Товариства Темного океану Хіраока 
Котаро та близький до цієї організації політик Інукаї Цуйосі. Більшість членів 
складали студенти столичних університетів [Zaсhmann 2011c, 115; Хадзама 2002а, 
67]. Асоціація підтримувала китайських реформаторів і на перших своїх зборах 
прийняла до своїх лав Кан Ювея та Лян Цічао. 

Друга організація – Асоціація спільної культури (Добункай 同文会) була за-
снована в червні 1898 р. як спілка “континентальних ронінів” під проводом Ко-
ное Ацумаро з метою вивчення Китаю і розбудови японсько-китайських стосунків 
[Хадзама 2002а, 71]. Вона мала виразно аполітичний характер і цікавилася пере-
важно економічними питаннями [Zaсhmann 2011c, 116].

У листопаді того ж самого року Тоакай і Добункай об’єдналися, утворивши 
Асоціацію спільної культури Східної Азії (Тоа добункай 東亜同文会)14. Нова ор-
ганізація формулювала свої цілі таким чином: “зберігати територіальну цілісність 
Китаю; допомагати розвитку15 Китаю; вивчати поточний стан справ у Китаї і 
планувати практичні рішення; привертати увагу громадської думки” (цит. за: 
[Zaсhmann 2011c, 117; Хадзама 2002b, 62]). У своєму маніфесті асоціація ствер-
джувала: “Зв’язки між Японією і Китаєм розпочалися в глибоку давнину. Наші 
культури споріднені, наші звичаї та релігії однакові. Емоційно ми близькі, мов 
брати; стратегічно ми близькі один до одного, немов губи і зуби”. Називаючи 

14 Організація в повоєнні роки змінила назву на Кадзанкай 霞山会 (“Асоціація гір, опо-
витих серпанком”), під якою існує й сьогодні [Yoshikawa 2009, 27].

15 Дослівно “удосконаленню” – кайдзен 改善.
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минулу війну братовбивчою, асоціація вказувала, що розбратом скористалися 
європейські держави, закликала “забути всі помилки, забути всю ненависть” і 
зміцнювати добрі стосунки. Особливу роль у цьому процесі мали відіграти тор-
говельні зв’язки та контакти еліт [Zaсhmann 2011c, 119].

Асоціація, зокрема, допомогла Кан Ювею знайти гроші на виїзд до Канади 
(1899), заснувала в Нанкіні в 1900 р. Академію спільної культури Східної Азії 
(згодом перенесену до Шанхаю), де навчалися як японські, так і китайські сту-
денти. Однак організація залежала від державного фінансування і, відтак, вико-
нувала завдання уряду, зокрема готувала кадри для розвідки [Jansen 2014, 115; 
Zaсhmann 2011c, 118].

На особливу увагу заслуговує лідер Асоціації спільної культури Східної Азії – 
Коное Ацумаро (згаданий раніше як член Товариства Сходу). На початку 1898 ро-
ку він опублікував статтю “Союз народів однієї раси і необхідність вивчення 
китайського питання”16, в якій стверджував, що центральною проблемою сучас-
ності є боротьба рас. Сутністю політики європейських держав, вважав Коное, є 
прагнення білої раси підкорити всі інші. Народи Африки, Південної Америки, 
Австралії були значно слабшими за європейців, тому підкорити їх було несклад-
но; натомість для підкорення жовтої раси їм доводиться об’єднувати зусилля, як 
це показують події в Китаї. Тому, щоб зберегти незалежність, країни жовтої 
раси – Японія і Китай – мають об’єднати свої сили проти країн раси білої. Коное 
дорікає тим японцям, які, мавпуючи європейців, дивляться на китайців із погор-
дою, і закликає “ставитися до китайців дружньо, сприяти їхньому прогресу, про-
понуючи допомогу і поради, зосередитись на сприянні їхньому розвитку і таким 
чином знаходити шляхи розвіяти їхні сумніви і зменшити ворожість” [Zaсhmann 
2011b, 91]. Наприкінці у статті обґрунтовано необхідність вивчати Китай і зміц-
нювати персональні зв’язки між японською та китайською елітами. Китайський 
переклад статті з’явився в одній із шанхайських газет.

Стаття Коное викликала різку критику як у Японії (наприклад, Окума Сіґено-
бу назвав її ідеї “дурницею”), так і в Європі [Jansen 2014, 114; Zaсhmann 2011b, 
87–88]. Слід зазначити, що, як ми вже вказували, західне поняття “раси” (дзінсю 
人種) було внесене до паназійського дискурсу раніше, його використовували й 
китайці. Новою тут була концепція боротьби рас як рушійної сили історії. Про 
цю ідею Коное дізнався від свого секретаря, який щойно повернувся зі США 
[Zaсhmann 2011b, 86].

Незабаром Коное зрікся цих поглядів. В есе з приводу заснування Асоціації 
спільної культури Східної Азії того ж самого року він писав: “Сьогодні я більше 
не стверджую, що, через те що нашу імперію з Китаєм об’єднують спільна куль-
тура і раса (добун досю 同文同種), наша імперія має добровільно взяти на себе 
відповідальність за долю Китаю. Я кажу лише, що ми повинні зважати на долю 
власної країни, обрати належний політичний курс відповідно до нагальних по-
треб...” (цит. за: [Zaсhmann 2011b, 88–89]).

З ім’ям Коное Ацумаро пов’язана також так звана “азійська доктрина Монро”. 
Йдеться про його славнозвісну фразу “Тойо ва Тойо-но Тойо нарі” (東洋は東洋の
東洋なり), дослівно “Схід – це Схід Сходу”, яку зазвичай вільно перекладають 
як “Азія для азіатів”. Цю думку Коное висловив у розмові з Кан Ювеєм у листо-
паді 1898 р., пояснивши, що це свого роду “доктрина Монро для Східної Азії” – 
не в расовому, а в геостратегічному сенсі [Jansen 2014, 117–118; Saaler 2002, 21; 

16 Ми користувалися її перекладом англійською, опублікованим у [Zaсhmann 2011b, 
89–92].
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Zaсhmann 2011b, 88]. Слід пам’ятати, що, хоча Коное був спікером палати перів 
японського парламенту, ці його висловлювання не мали офіційного характеру і їх 
жодним чином не можна ставити поруч з офіційним зверненням до конгресу 
США президента Джеймса Монро 1823 р. Йосікава вважає “азійську доктрину 
Монро” одним із провідних напрямів паназійської думки, суть якого – мирне 
співіснування із Заходом за умови невтручання останнього у справи Азії; проте 
цей напрям розвинувся лише в 1930-ті рр. [Yoshikawa 2007, 15–16]. С. Саалер 
вказує, що ця ідея дістала розголос у часи Першої світової війни [Saaler 2007, 7].

Насамкінець варто зупинитися на внеску, який зробили до раннього паназіа-
тизму просвітники та ліберали, пов’язані з Рухом за свободу та народні права. 
Засновник японського лібералізму Фукудзава Юкіці 福澤諭吉 (1835–1901) не був 
байдужим до подій у сусідніх країнах. Він підтримував корейського реформатора 
Кім Оккюна; після поразки фракції Ґехва в 1884 р. розчарований Фукудзава прий-
шов до висновків, що Корея і Китай надто відсталі, неспроможні до змін і Японія 
не в змозі їм допомогти. Внаслідок цього з’явилася славнозвісна стаття 1885 р. 
“Геть від Азії” (“Дацуа рон” 脱亜論) [Yoshikawa 2009, 22; Фукудзава 1885]. Гасло, 
що дало назву статті, було сформульовано роком раніше (1884) товаришем Фуку-
дзави на ім’я Хінохара Сьодзо 日原昌造 (1853–1904), який таким чином відгук-
нувся на заснування “Асоціації розвитку Азії” [Zachmann 2011a, 57]. Згодом 
Фукудзава перейшов на імперіалістичні позиції і підтримував війну з Китаєм з 
позицій прогресу [Кобец 1990, 150; Yoshikawa 2009, 14].

Інакше відреагував на події в Кореї Оі Кентаро 大井憲太郎 (1843–1922), один 
із лідерів лівого крила Дзію мінкен ундо. Обурений не менше від Фукудзави, він 
організував збройний загін однодумців, з якими збирався висадитися в Кореї й 
допомогти “прогресивним силам” скинути консервативний уряд. Усі члени заго-
ну були, однак, заарештовані японською поліцією у грудні 1885 р. (ця подія відо-
ма як “Осакський інцидент”) [Михайлова 1990, 182–183; Yoshikawa 2009, 25].

Серед учасників цієї невдалої операції був іще один видатний представник 
Руху за свободу та народні права – Таруі Токіці 樽井藤吉 (1850–1922). Трохи ра-
ніше того ж року він написав трактат “Про об’єднання країн Великого Сходу” 
(“Дайто Ґаппо-рон” 大東合邦論), де висунув ідею об’єднання Японії та Кореї на 
засадах рівноправ’я у “Велику Східну державу” Дайтококу 大東国, яка в союзі з 
Китаєм має протистояти західному імперіалізму [Таруї; Фурута 2005, 275]. Після 
“Осакського інциденту” Таруі потрапив до в’язниці, а його праця була опубліко-
вана лише 1893 р.

Найбільш послідовним паназітистом-інтернаціоналістом був Уекі Еморі 植木
枝盛 (1857–1892). Ще в 1874 р. він закликав до створення міжнародної організа-
ції під назвою “Азійська ліга” (Адзіа ренґо 亜細亜連合), а згодом виступав за на-
дання незалежності островам Рюкю [Saaler Szpilman 2011, 13]. Його ідеалом були 
Японія як мирна “маленька країна” – сьококу 小国 (така позиція,  як протилеж-
ність імперіалізму, називається японською сьококусюґі 小国主義) та рівність усіх 
країн Азії. Згодом він почав вважати паназіатизм занадто вузьким і взявся розви-
вати ідею визволення всіх колоній та створення всесвітнього союзу держав зі 
своєю конституцією та навіть світовим урядом. Водночас знаряддям визволення 
він вважав мирний розвиток торгівлі [Курокі 2003, 71–72].

Показову світоглядну еволюцію пройшов відомий мислитель-“західник” На-
кае Цьомін 中江兆民 (1847–1901). Він бачив місію Японії у визволенні  народів 
Азії. У 1881 р. він писав: “...ми хочемо ствердити право на свободу японського 
народу, а потім поширити його на всі країни Сходу”. Того ж року, коментуючи 
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конфлікт із Китаєм через острови Рюкю, він зазначав: “Китай і Японія перебу-
вають в однакових умовах перед розвинутими капіталістичними країнами – Ан-
глією і Росією” (цит. за: [Михайлова 1990, 180, 181]). Проте згодом у нього 
з’явилися сумніви, які він спробував розв’язати у трактаті “Бесіда трьох добро-
діїв про управління” (Сан суйдзін кейрін мондо 三粋人経綸問答), написаному у 
формі діалогу трьох друзів за пляшкою саке. Персонажі діалогу репрезентують 
три тогочасні типові погляди на зовнішню політику: один – імперіаліст, другий – 
прибічник “маленької країни” (подібно до Уекі), третій намагається знайти “зо-
лоту середину” (повний текст див.: [Накае]). Врешті, наприкінці життя Накае 
став прихильником Коное Ацумаро і виступав за експансію на континент, яка має 
“принести мир в Азію” ([Saaler 2002, 16–18]. Втім, це не повинно нас дивувати: 
згадаймо, що кумир японських лібералів Дж. Ст. Міл також був прихильником 
колоніалізму (і служив колоніальним чиновником в Індії). Він, зокрема, вважав, 
що принципи свободи та представницького врядування не можуть бути застосо-
вані до індійців, як до нижчих у цивілізаційному плані істот [Саїд 2001, 27].

Висновки. Для Японії, яка у другій половині ХІХ ст. сприйняла західну світо-
глядну парадигму, Китай виглядав як “відстала” країна і в науково-технічному, і в 
суспільно-політичному плані, так само як і весь Схід (Тойо 東洋 або Тохо 東邦), 
або ж Азія (Адзіа 亜細亜, скорочено А 亜). Японці ж прагнули приєднатися до 
“цивілізованої” частини людства: відтак відсталу Азію (насамперед Китай) мож-
на було або вести за собою, стимулювати до розвитку (“струсити” 振), “підніма-
ти” 興), або “залишити” (脱). Перша позиція лежить в основі паназіатизму. Він 
виходив із того, що Японія також належить до “Азії”, або “Сходу”. Крім того, 
важливу роль відігравали концепти “спільної культури” (добун 同文) і “спільної 
раси” (досю 同種), які також єднали Японію з Китаєм. Експансія західних дер-
жав до Азії породжувала в японців почуття загрози, а Китай та інші країни Азії в 
цій ситуації поставали як потенційні союзники: звідси природним чином вини-
кла ідея солідарності (рентай 連帯), заклики захищати територіальну цілісність 
Китаю. На практиці це проявлялося у співпраці з китайськими реформаторами 
(Кан Ювей, Лян Цічао) та революціонерами (Сунь Ятсен), в організації освітніх 
закладів тощо.

Ранні паназіатисти прагнули будувати стосунки з Китаєм на засадах рівноправ-
ності, проте в умовах, коли Японія стала на шлях модернізації, а Китай залишався 
традиційним, рівність була можлива лише як ідеал. Китай, на думку паназіатис-
тів, потрібно було активно вести до модернізації за японським зразком; у такій 
позиції було імпліцитно закладено нерівність Китаю та “передової” Японії.

Після Японсько-китайської війни 1894–1895 рр. у японському паназіатизмі 
посилюються націоналістична та імперіалістична тенденції. З’являється концеп-
ція боротьби рас (також запозичена із Заходу), проте вона ще не мала успіху. Вод-
ночас були закладені деякі тенденції (“співчутливий імперіалізм” Тоями Міцуру, 
“азійська доктрина Монро” Коное Ацумаро тощо), які проявилися в подальшому 
розвитку японського паназіатизму. 
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ВІДНОСИНИ З КНР У В’ЄТНАМСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
 
В. А. Мусійчук

 

В’єтнамо-китайські відносини, як і багато інших геополітичних відносин, мають 
дві сторони: форма та сутність, які не завжди збігаються. З формальної точки 
зору стосунки між СРВ і КНР містяться у світовій схемі взаємин, що регулюється 
загальними правилами міжнародного права, які визнають влади обох держав. Од-
нак насправді вони відображають зіткнення інтересів, приховані домовленості, 
взаємодію із представниками провідних сил на світовій арені. Ця студія має на 
меті дослідити в’єтнамський політичний дискурс, який дасть змогу висвітлити як 
форму, так і сутність історичного поступу і сучасного стану в’єтнамо-китайських 
відносин, а також оцінку цих відносин з точки зору в’єтнамського політикуму.

В’єтнамо-китайські стосунки історики зазвичай ведуть із завоювання китай-
ським царством Хань у 111 р. до н. е. в’єтнамської держави Намв’єт. З цього часу і 
до 905 р. н. е. у в’єтнамській історії триває період так званої “Північної залежнос-
ті”. Майже тисячу років поспіль (з нетривалими періодами незалежності в 40–
43 рр. до н. е. та у 541–602 рр. н. е.) В’єтнам був під владою китайських династій. 
Звичайно, що це вплинуло на різні сторони життя в’єтнамців, а також на форму-
вання їхнього ставлення до китайців. Однак у цій статті наша мета – дослідити 
оцінку відносин між двома державами на сучасному етапі, а саме з моменту вста-
новлення офіційних дипломатичних відносин між Китаєм та В’єтнамом у 1950 р.

2 вересня 1945 р. була проголошена Демократична Республіка В’єтнам. Незва-
жаючи на те що після цього В’єтнаму довелося ще продовжити боротьбу за свою 
незалежність, керівництво країни робило спроби налагодити міжнародні взаєми-
ни. Першою країною, з якою були встановлені офіційні дипломатичні відносини, 
стала новостворена Китайська Народна Республіка. 18 січня 1950 р. був підписа-
ний документ про встановлення дипломатичних відносин між ДРВ та КНР, а в 
1954 р. до ДРВ був направлений перший китайський посол. У перші роки спів-
праці між країнами розвивалися дружні стосунки. Китай підтримував В’єтнам у 
війні проти Франції як зброєю, так і направляючи своїх військових радників. Дві 
держави об’єднувала спільна комуністична ідеологія. Саме в цей період у в’єт-
намському політичному дискурсі з’являються такі номінації на адресу КНР, як 
“братній народ”, “друг”, “товариш”. Вважається, що основи такої міцної дружби 
між історично ворогуючими народами заклав президент Хо Ші Мін, який писав, 
що В’єтнам та Китай як дві країни-сусіди мають близькі стосунки, і їхні револю-
ційні відносини тісно пов’язані [Phan Thị Hoài 2015].

Далі взаємини між державами складалися по-різному. Належачи до соціаліс-
тичного табору та потребуючи допомоги союзників у боротьбі за об’єднання краї-
ни, В’єтнам мав дружні стосунки і з Радянським Союзом, і з Китаєм, називаючи їх 
“найстаршим братом” та “старшим братом” відповідно. Однак з певного часу ам-
біції Китаю зростали, і він хотів бути нарівні з СРСР, а не підкорятися йому. В’єт-
намські історики також говорять про прагнення Китаю отримати технологію виго-
товлення ядерної бомби та відмову СРСР надати її [Vũ Hồng Lâm 2004], що і стало 
однією з причин розірвання дружби між КНР та СРСР. Так чи інакше, В’єтнам не 
міг довго балансувати між двома лідерами соцтабору та, зрештою, обрав СРСР, 
через що його відносини із КНР з дружніх перейшли у фазу конфронтації. 
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Особливе загострення зі збройними сутичками відбулося в середині 1970-х – 
у 1980-х рр. Тоді Китай та В’єтнам зіткнулись як дві геополітичні сили у бороть-
бі за вплив в Індокитаї та Південно-Східній Азії. А в’єтнамський стереотип 
сприйняття Китаю як “товариша і брата” змінився на образ “ворога безпосеред-
нього та небезпечного” [Мурашева 2007].

У 1978 р. В’єтнам підписує довготривалий договір про дружбу та співпрацю з 
СРСР і вторгається в Камбоджу (з метою скинення Пол Пота), в 1979 р. КНР 
встановлює дипломатичні відносини зі США та через півтора місяця вторгається 
на територію СРВ у відповідь на дії В’єтнаму в Камбоджі. Таким чином, в’єт-
намо-китайський конфлікт виходить за рамки двосторонньої регіональної кон-
фронтації і має розглядатися як частина світового протистояння СРСР – США. 
Однак у тогочасному політичному дискурсі СРВ вся критика була спрямована 
винятково на КНР.

У кінці 1979 р. Міністерство закордонних справ В’єтнаму видало аналітичний 
документ під назвою “Правда про в’єтнамо-китайські відносини за останні 30 ро-
ків”. Документ розділений на п’ять частин. У першій частині дається аналіз місця 
В’єтнаму у глобальній та регіональній стратегії Китаю. Автори документа пере-
конують, що вторгнення КНР у СРВ в 1979 році, з одного боку, було несподіва-
ним, однак, з другого боку, цілком закономірним, зважаючи на політику, що про-
вадив Китай останні 30 років. У документі підкреслюється, що зміна друзів на 
ворогів і навпаки стала звичною для китайської влади. Як приклад наводиться ро-
зірвання стосунків з раніше дружнім СРСР та товаришування із колишнім воро-
гом – США. Також зауважується, що в минулому Китай підтримував національно-
визвольні антиімперіалістичні рухи в Азії, Африці та Латинській Америці, а тепер 
став прибічником таких реакційних сил, як диктатура Піночета в Чилі, династія 
Пехлеві в Ірані, контрольовані американським ЦРУ ангольські організації FNLA 
(Національний фронт звільнення Анголи) та UNITA (Національний союз за повну 
незалежність Анголи), режим Пол Пота в Камбоджі. Отже, зрада стосовно 
В’єтнаму є логічним продовженням такої політики [Sự thật… 1979].

У тексті “Правди” щодо влади та політики Китаю часто повторюються епітети 
“експансіоністський” та “гегемоністський”. Як відкрите прагнення до гегемонії 
наводяться слова Мао Цзе Дуна від 1959 р.: “Ми маємо покорити землю. Це наша 
мета” [Sự thật… 1979, частина 1.1]. “Великий стрибок” економіки 1958 року та 
“4 принципи модернізації” КНР автори документа також називають стратегією 
експансії та гегемонії. Однак визначається, що загарбницькі плани вироблені 
саме керівництвом китайської держави, в той час як китайський народ і далі ха-
рактеризується як “дружній”, що неодноразово підкреслюється в документі. Ки-
тайська влада також описується як згубна не лише для інших держав, а й для 
свого народу, адже справжні революціонери оголошені зрадниками, народ бідує, 
незгодних із владою жорстоко утискають [Sự thật… 1979, частина 1]. У “Правді” 
також засуджується китайська “культурна революція”, що названа “кривавою” та 
“божевільною” [Sự thật… 1979, частина 3.2].

Підтвердженням прагнення Китаю до експансії та гегемонії у “Правді” є цита-
ти з різних текстів та промов Мао Цзе Дуна, а також китайські карти, на яких 
частина територій прилеглих країн (в т. ч. В’єтнаму) позначена як тимчасово 
втрачена китайська.

Таким чином, автори “Правди” приходять до висновку, що В’єтнам, перемігши 
у війні зі США, став рубежем, що зупинив китайські гегемоністичні плани. Адже 
у планах влади КНР було “боротися з Америкою до останнього в’єтнамця” – у 
“Правді” наводиться вислів європейських журналістів [Sự thật… 1979, частина 1.2].
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У другій частині згаданого аналітичного документа подаються аргументи 
щодо негативної ролі Китаю в завершенні Індокитайської війни. Зауважується, 
що, незважаючи на військову підтримку в кінці війни, на Женевській конференції 
1954 року представники КНР не пристали на пропозиції в’єтнамської сторони, 
натомість зіграли на руку Франції. Таким чином, Китай забезпечив буферну зону 
для захисту своїх південних кордонів. У “Правді” цю ситуацію назвали “першою 
зрадою керівництва КНР” стосовно В’єтнаму, а також до Лаосу та Камбоджі [Sự 
thật… 1979, частина 2]. Таку саму думку щодо зради на Женевській конференції 
висловив у 1972 р. і Генеральний секретар ЦК КПВ Ле Зуан, сказавши, що Китай 
того року “продав нас на переговорах” [Cố TBT Lê Duẩn… 2014]. Генсек Ле Зуан 
також відомий своїм висловом: “Ми не маємо права боятися Китаю”.

У третій частині “Правди” аналізуються відносини з КНР у 1954–1975 рр. Ар-
гументується думка про те, що Китай прагнув, щоб В’єтнам якнайдовше був роз-
ділений по 17 паралелі, про що свідчать наведені вислови китайських політиків, 
а також пропозиція від китайської влади відкрити в Пекіні посольство від уряду 
Сайгону (хоча Нго Дінь Зієм зрештою відмовився від цієї пропозиції).

На початку 1960-х років керівництво КНР, прагнучи стати лідером “світової 
революції”, запропонувало уряду ДРВ допомогу в розмірі 1 млрд. юанів у разі 
відмови від допомоги Радянського Союзу та підтримки Китаю в його гегемоніст-
ських планах. Керівництво ДРВ відмовилося від такої пропозиції [Sự thật… 1979, 
частина 3.1].

Щодо американо-в’єтнамської війни, то “Правда” наводить факти, що дово-
дять спочатку негласну згоду Пекіна на американське вторгнення до В’єтнаму, 
потім більш відкрите небажання допомагати та сприяння загостренню становища 
ДРВ (відмова надавати літаки та буферні бази для радянських військових сил, пе-
реговори зі США, створення напруженої ситуації на китайсько-в’єтнамському 
кордоні, внесення розбрату у стосунки ДРВ з Лаосом та Камбоджею тощо) [Sự 
thật… 1979, частина 3.3, 3.4].

У четвертій частині подається аналіз відносин з КНР у 1975–1979 рр. Зазна-
чається, що після перемоги В’єтнаму у в’єтнамо-американській війні, Китай з 
кожним днем все відкритіше почав системно упроваджувати “ворожу політику” 
стосовно об’єднаного В’єтнаму [Sự thật… 1979, частина 4.1]. Далі по тексту не-
одноразово вживаються слова “шалено”, “підступ”, “наклеп”, що описують ха-
рактер дій КНР: “шалено протистоїть В’єтнаму”, “пекінська стратегія підступу 
та наклепу” тощо.

Пояснюється позиція авторів “Правди” щодо підступної ролі Пекіна в камбо-
джійській проблемі, його підтримки злочинного режиму Пол Пота. Також силою, 
через яку китайська влада намагається маніпулювати В’єтнамом, називається ки-
тайська діаспора. Зокрема, говориться, що в 1950-х роках на території В’єтнаму 
проживало 1 млн. 200 тис. китайців, з них 1 млн. – на Півдні та 200 тис. – на Пів-
ночі. З середини 50-х рр. вони набули громадянства Північного та Південного 
В’єтнаму. Однак після об’єднання В’єтнаму КНР почала вимагати керівництва 
над в’єтнамськими громадянами китайського походження, влаштовувати опози-
ційні рухи серед китайців у СРВ, шпигунство, друк фальшивих грошей, висунула 
вимогу повернення на історичну батьківщину тощо. Метою було використати ки-
тайську діаспору як “п’яту колону” для ослаблення В’єтнаму в політичному та 
економічному плані [Sự thật… 1979, частина 4.2]. На початку 1978 р. внаслідок 
активної пекінської пропаганди та різних провокацій було підняте так зване пи-
тання “утисків китайців”, через що близько 170 тис. китайців повернулися з 
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В’єтнаму до Китаю [Sự thật… 1979, частина 4.3]. Це також стало приводом для Ки-
таю припинити надавати економічну та технічну допомогу СРВ. Читаючи ці рядки 
“Правди”, просто неможливо утриматись від порівняння із сучасною україн-
ською історією, “утисками російськомовного населення” та газовим шантажем.

У п’ятій частині “Правди” підсумовується усе вищевикладене в попередніх 
частинах та обґрунтовується позиція в’єтнамського МЗС щодо китайської екс-
пансії як загрози для незалежності, миру і стабільності усього регіону Південно-
Східної Азії.

Ми так детально зупинилися саме на цьому документі, тому що в ньому, по-
перше, безпосередньо висвітлюються відносини з КНР, що дуже ретельно проа-
налізовані; по-друге, на відміну від інших зразків політичного дискурсу, документ 
наповнений аргументованою оцінкою, підкріпленою великою кількістю фактажу, 
а не простою констатацією фактів; по-третє, написаний у період загострення між-
державного конфлікту, документ вивільнений від стандартних кліше про вічну 
дружбу. Звичайно, незважаючи на все це, “Правда про в’єтнамо-китайські відно-
сини за останні 30 років” є цензурованою працею, написаною в дусі тодішньої 
в’єтнамської пропаганди, від якої Міністерство закордонних справ не могло ві-
дійти у своєму офіційному документі. Тому наведені цитати з китайських джерел 
та видань інших країн, можливо, потребують перевірки та комплексного аналізу, 
аби уникнути виривання з контексту та підтасування. Однак мета цієї статті – не 
довести правоту однієї або другої сторони, а показати, як у в’єтнамському полі-
тичному дискурсі відображено відносини з Китайською Народною Республікою 
та ставлення до її політики, що ми й намагалися зробити вище.

Щодо самого тексту “Правди”, то він стилістично витриманий в офіційно-
діловому стилі, і лише деякі експресивні фрази наближають його до суспільно-
політичного стилю1. Зокрема, такі слова, як “шалений”, “гегемоністський”, 
“підступний”, “брехливий”, “шарлатанський” тощо.

Образ Китаю в цьому документі змальовується як образ агресивної країни, 
що прагне стати супердержавою та контролювати принаймні весь азійський ре-
гіон (а можливо, і світ). Для цього їй необхідно послабити В’єтнам, який, у свою 
чергу, є сильною картою у ПСА, бо має вплив на Камбоджу і Лаос (та ще й під-
тримку СРСР). Задля здійснення своєї експансійної політики КНР діє спочатку 
приховано, потім відкрито і три рази зраджує В’єтнам – у 1954 р. на переговорах 
у Женеві, під час американо-в’єтнамської війни та після об’єднання В’єтнаму 
(включно зі збройним конфліктом 1979 р.). Китайська політика “чотирьох мо-
дернізацій” сприймається винятково як гегемоністстька та імперіалістична, 
спрямована на формування суперетносу та заволодіння сучасними західними 
технологіями. У той же час цей образ стосується лише китайської влади. Образ 
китайського народу подається незмінно дружнім, братерським та таким, що по-
терпає від несправедливої і зрадливої влади.

Після 1979 року в’єтнамо-китайські відносини були холодними. У 1988 році 
відбувся ще один збройний конфлікт – захоплення КНР островів Спратлі (Чионг-
ша), під час якого потоплено три в’єтнамські кораблі, загинуло 70 в’єтнамців. Че-
рез те що питання островів досі не вирішене, сутичка 1988 року часто фігурує у 
в’єтнамських ЗМІ, в літературі та різного роду дослідженнях. У 2013 р. В’єтнам 
вшановував пам’ять загиблих 25 років тому: видано багато історико-аналітичної 

1 Суспільно-політичний стиль виокремлюють більшість в’єтнамських лінгвістів як 
такий, що характерний для політичних промов. На відміну від стриманого офіційно-
ділового, йому властиві експресивність, заклики, риторичні питання, образність.
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та художньої літератури, пісенник про Південно-Китайське море (яке, до речі, в’єт-
намською мовою має назву Східного моря), проходили офіційні та інші заходи. 

Нові конфлікти з Китаєм завжди знаходять широкий резонанс у в’єтнамському 
суспільстві, пробуджуючи давні обрáзи. На цій хвилі спливають раніше засекре-
чені документи в’єтнамських політиків (що відійшли від справ або вже померли). 
Цікавими для теми нашого дослідження є мемуари Чан Куанг Ко під назвою 
“Спогади та роздуми”. Чан Куанг Ко (1927–2015 рр.) – колишній член ЦК компар-
тії СРВ, був першим секретарем посольства В’єтнаму в Індонезії (1964–1966 рр.) 
і послом у Таїланді (1982–1986 рр.), член делегації ДРВ на Паризькій конферен-
ції щодо в’єтнамського питання (1968–1973 рр.), у різний час брав участь у пере-
говорах щодо камбоджійської війни, нормалізації відносин зі США та КНР, 
перший заступник міністра закордонних справ (1994 р.), загалом, працював у ди-
пломатичній галузі з 1954-го по 1997 р., відмовлявся від посту міністра закордон-
них справ та сам вийшов із ЦК. Чан Куанг Ко закінчив свої мемуари у 2001 році, 
однак широкому загалу вони стали відомі лише через декілька років по тому 
(більш відомі серед в’єтнамської діаспори за кордоном, ніж у самому В’єтнамі).

У мемуарах Чан Куанг Ко описує свою дипломатичну діяльність та події, 
пов’язані з В’єтнамом, 1975–1993 рр., а також наводить свої роздуми з приводу 
поступу в’єтнамської держави, її внутрішньої та зовнішньої політики. Ми звер-
немо увагу на ту частину, що присвячена відносинам з КНР, особливо з таємними 
переговорами в м. Ченду (1990 р.), з яких почалася нормалізація відносин між 
СРВ та КНР після років конфронтації.

Чан Куанг Ко цитує вислови переговорників, у тому числі кулуарні розмови, 
наради перед переговорами. Зокрема, він зазначає, що товариші з Політбюро ра-
дили йому перед переговорами з китайцями бути обережним та не поспішати ві-
рити їм, адже “Китай залишається Китаєм”. Автор мемуарів також наголошує, 
що напруженість перемовин виявлялась у звертаннях сторін через слово “пан” 
замість прийнятого тоді між представниками комуністичного табору дружнього 
“товариш”2 [Trần Quang Cơ 2004д].

Текст мемуарів відзначається достатньою об’єктивністю викладу. Китай не 
називається ні другом, ані ворогом. Причину бажання нормалізації відносин з 
обох сторін автор вбачає в об’єктивних умовах. Для В’єтнаму це послаблення 
СРСР та бажання уникнути кризи, такої як у країнах Східної Європи. Для Ки-
таю – примирення прикордонного конфлікту заради прагнення налагодити гарні 
стосунки з США, Європою та АСЕАН, що, у свою чергу, допоможе у виконанні 
національної стратегії “4 модернізацій”. Головною проблемою, що заважала 
швидко нормалізувати відносини між СРВ та КНР, була відмінність у поглядах на 
врегулювання камбоджійської проблеми. Крім того, Чан Куанг Ко наголошує, що 
непорозуміння та невдачі в переговорах з Китаєм часто виникали через поведін-
ку та небажання членів в’єтнамської делегації вислухати іншу сторону [Trần 
Quang Cơ 2004а].

Переговори 3–4.09.1990 в м. Ченду (КНР) Чан Куанг Ко характеризує як ініційо-
вані і вигідні саме для КНР. У підсумковому протоколі цих таємних двосторонніх 
переговорів було вісім пунктів, сім з яких стосувалися вирішення проблеми Кам-
боджі, причому рішення були саме такими, як із самого початку пропонувала сто-
рона КНР, пропозиції в’єтнамської сторони не були враховані. Останній, восьмий, 
пункт стосувався нормалізації відносин між КНР та СРВ, які ставилися у пряму 

2 У сучасному в’єтнамському офіційному мовленні звертання “пан” (ngài) є звичним і 
не має негативної конотації, а звертання “товариш” (đồng chí) майже вийшло з ужитку.
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залежність від результату вирішення камбоджійської проблеми [Trần Quang Cơ 
2004б]. У цілому Чан Куанг Ко оцінює ці переговори як дипломатичний програш 
В’єтнаму, адже мету з нормалізації відносин не було досягнуто, а погодження на 
умови Китаю стосовно Камбоджі підірвало довіру до СРВ в регіоні (адже резуль-
тат цих таємних переговорів дуже скоро став відомий). У цитованих висловах 
в’єтнамських політиків, що прозвучали на нараді після переговорів у Ченду, клю-
човими словами стосовно оцінки дій влади КНР були “підступ”, “пастка”, “об-
ман” [Trần Quang Cơ 2004ґ].

Офіційну нормалізацію відносин між КНР та СРВ, що відбулася внаслідок зу-
стрічі на вищому рівні в Пекіні 5.11.1991 р., Чан Куанг Ко також оцінює без опти-
мізму. Адже, за його словами, в’єтнамська влада пішла на примирення заради 
“захисту соціалізму та проти імперіалізму”, в той час як китайська влада дотри-
мувалася принципу “дружити, але не близько, сторонитись, але не далеко, боро-
тись, але не битись”3 [Trần Quang Cơ 2004в].

Через кілька років після нормалізації відносин Чан Куанг Ко робить висновок, 
що Китай все ще залишається найбільшою загрозою для безпеки та суверенітету 
в’єтнамської держави. У порівнянні із загрозами, що потенційно можуть надхо-
дити від інших супердержав (напр., США), небезпека і виклики в різних сферах 
від КНР – це реальна загроза, яка уже існує і яку вже зараз потрібно вирішувати 
[Trần Quang Cơ 2004г].

Загалом, у “Спогадах та роздумах” Чан Куанг Ко, на нашу думку, складається 
враження, що непорозуміння між КНР та СРВ зводяться до зіткнення матеріаліс-
тичного та ідеалістичного начал. З одного боку – ідеалістичний В’єтнам, який 
намагається вирішити свої економічні проблеми, проте водночас із вуст в’єтнам-
ських переговорників частіше звучать слова про світову опозицію між соціаліз-
мом та імперіалізмом, про прагнення налагодити стосунки з Китаєм саме через 
спільну ідеологію, про підтримку в Камбоджі лише комуністичних партій (т. зв. 
“червоне врегулювання” камбоджійської проблеми). З другого боку, змальовуєть-
ся образ цілком матеріалістичного Китаю, який веде свою політику, керуючись 
винятково прагматичними цілями “4 модернізацій”, прагне здобути економічну 
могутність і заради цього готовий зменшити (чи приховати) свій ідеологічний на-
тиск у світових взаєминах.

Іншим маловідомим широкому загалу документом був лист прем’єр-міністра 
СРВ (1991–1996 рр.) Во Ван К’єта від 9.08.1995, адресований Політбюро компар-
тії СРВ. Цей текст більшою мірою торкається внутрішньополітичних проблем. 
Що ж до зовнішньої політики загалом і щодо Китаю зокрема, то Во Ван К’єт на-
голошує, що в нових умовах всесвітньої інтеграції необхідно враховувати та 
пристосовуватись до нових умов. У тому числі необхідно брати до уваги, що від-
носини між країнами соцтабору уже не будуються винятково на ідеології, як ра-
ніше, “навіть у відносинах між В’єтнамом і Китаєм немало гарячих точок” [Võ 
Văn Kiệt 1996, 17]. Кожна із соціалістичних країн тепер має шукати свій шлях у 
нових умовах.

Після нормалізації в’єтнамо-китайських відносин у 1991 р. офіційний в’єт-
намський політичний дискурс знову почав рясніти дифірамбами на адресу в’єт-
намсько-китайської дружби та братерства. У 1992 р. відновились контакти між 
міністерствами оборони (з 2005 р. – щорічні консультації, з 2010-го – діалоги зі 
стратегічних питань на рівні заступників міністрів). У 2008 р. відносини між СРВ 
та КНР піднялися до стану стратегічного партнерства та співпраці.

3 Кит.: 亲而不近,疏而不遠,争而不鬬.
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Однак усі ці роки питання островів у Південно-Китайському морі постійно 
було каменем спотикання. Парасельські острови (в’єтнамська назва – Хоангша) 
окуповані Китаєм з 1974 р. У 2009 р. Китай ввів заборону на риболовлю в цьому 
районі, захоплював в’єтнамські риболовні судна та рибалок. У 2005 році В’єтнам 
заявив про свій суверенітет над островами Спратлі (в’єтнамська назва – Чионг-
ша). У 2002 році було прийняте рішення відкласти спірні питання до 2052 року. 
Однак у 2011 р. знову відбулася сутичка, кілька в’єтнамських суден були прота-
ранені. У 2012 році Китай побудував на архіпелазі Спратлі місто Саньша та роз-
містив там військовий гарнізон. У січні 2013 року КНР визначила свої морські 
кордони знаменитою “лінією U”, що об’єднує дев’ять точок на карті Південно-
Китайського моря (в’єтнамці це назвали “лінією коров’ячого язика”). У 2014 ро-
ці – конфлікт із китайською платформою “Хайян Шию-981”, у відповідь – демон-
страції та погроми китайських підприємств у В’єтнамі. 

Усі ці події, звичайно, знаходили відображення у в’єтнамському політичному 
дискурсі, однак досить виважено. Вони характеризуються такими фразами, як 
“В’єтнам стурбований”, “В’єтнам вимагає від Китаю дотримуватися... міжнарод-
ного права, відвести платформу, припинити незаконне будівництво на архіпела-
зі”, “В’єтнам протестує проти незаконних дій Китаю” тощо. Офіційні документи 
з різкою критикою КНР на кшталт “Правди про в’єтнамо-китайські відносини за 
останні 30 років” 1979 року нам наразі не відомі.

З нагоди 65-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між В’єтнамом 
та Китаєм у в’єтнамській пресі з’явилося чимало публікацій, присвячених посту-
пу цих взаємин, їхньому аналізу та прогнозам на майбутнє. В основному вони 
торкалися визначальних історичних рубежів, коли відносини покращувались або 
погіршувалися. Практично в усіх аналітичних матеріалах відзначалося, що, не-
зважаючи на загострення непорозумінь у 2014 році, до кінця року відносини 
між країнами знову ввійшли в русло нормалізації, однак напруження все ж за-
лишається, довіра втрачена. Хоча на офіційному рівні відносини начебто продов-
жують розвиватися у дружньому руслі, але по суті це вже не ті стосунки, що були 
до конфлікту з китайською платформою Хайян-981.

Багато оптимістичних статей та виступів офіційних осіб були приурочені 
якраз до ювілею встановлення відносин між двома державами. На це вказує і час 
виходу публікацій, і подекуди й пряме звертання в тексті до цієї дати. Зокрема, в 
опублікованій у лютому 2015 р. телефонній розмові Генерального секретаря ком-
партії СРВ Нгуєн Фу Чонга з Головою КНР Сі Цзінь Піном в’єтнамский генсек 
прямо вказує на необхідність зміцнення стосунків та підвищення довіри між дер-
жавами саме з нагоди цього ювілею та приготуванням до зустрічі Нового року за 
місячним календарем [Hai tổng bí thư đảng Việt – Trung điện đàm 2015].

В інтерв’ю заступника Товариства дружби В’єтнам – Китай визначено здобут-
ки та небезпеки в’єтнамо-китайських відносин. 

Як здобутки визначено такі фактори:
– візити на вищому рівні заклали рамки розвитку дружніх відносин та всебіч-

ного стратегічного партнерства через Директиву “16 ієрогліфів”4 та “4 добре”5;
– розв’язані деякі проблеми щодо кордонів (зокрема, Угода про демаркацію 

сухопутних кордонів 1999 р., Угода про демаркацію Тонкінської затоки 2000 р. та 
4 Прийнята лідерами двох компартій у 1999 р. Директива, що визначала побудову 

стабільних та довготривалих, орієнтованих на майбутнє відносин добросусідства і 
всебічної співпраці.

5 Добрі сусіди, добрі друзі, добрі товариші та добрі партнери.
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Угода про співпрацю у галузі рибальства в Тонкінській затоці 2000 р., Спільна 
заява про закінчення виставлення прикордонних стовпів по сухопутному кордо-
ну 2008 р.);

– швидке і вагоме зростання торгово-економічних зв’язків, починаючи з 
1990 р.;

– створені механізми взаємодії на всіх рівнях (міжрегіональному, міжпартій-
ному, між прикордонними районами та в міжособистісних стосунках).

Як небезпеки у відносинах визначено такі фактори:
– проблеми в Південно-Китайському морі (включно з проблемами островів);
– порушення взаємодовіри (після сутичок кінця ХХ ст. та нових нещодавніх 

конфліктів);
– профіцит імпорту з Китаю до В’єтнаму, що в основному припадає на запчас-

тини та обладнання [Đức Dương 2015].
У цілому Дик Зионг оптимістично дивиться на подальший розвиток в’єтнамо-

китайських відносин, вважає, що мирне врегулювання проблем можливе і що 
дружба та співробітництво залишаються головними характеристиками цих від-
носин, незважаючи на різні перипетії [Đức Dương 2015].

Протягом усього 2015 року були візити та переговори на різних рівнях між 
Соціалістичною Республікою В’єтнам та Китайською Народною Республікою з 
метою врегулювання відносин. Як підсумок перемовин, 5–6 листопада 2015 року 
відбувся державний візит Голови КНР Сі Цзіньпіна до В’єтнаму. У спільному ко-
мюніке голів держав було проголошено, що сторони домовились дотримуватися 
директиви “16 ієрогліфів” та “4 добре”, а також “контролювати розбіжності та 
підтримувати мир на морі”. Крім того, сторони наголосили на необхідності 
зміцнення політичної довіри, стимулювання співробітництва в різних сферах 
на взаємовигідній основі та подальшого стабільного розвитку всебічного страте-
гічного партнерства між двома державами [Toàn văn… 2015].

Під час цього візиту було також досягнуто ряд домовленостей, зокрема щодо 
економічної допомоги, що надаватиме Китай В’єтнаму (у вигляді інвестицій, 
пільгових кредитів та грошової допомоги). В’єтнам, у свою чергу, зобов’язався 
провести ряд ідеологічних заходів на користь КНР: збудувати Палац в’єтнамо-
китайської дружби, відкрити Інститут Конфуція в Ханойському університеті, 
відкрити Центр китайської культури, підтримувати позицію КНР стосовно Тай-
ваню тощо.

Що ж до проблем у Південно-Китайському морі, то сторони вирішили усі роз-
біжності розв’язувати мирним шляхом, не ускладнювати ситуацію будь-якими ді-
ями, дотримуватись “Домовленостей щодо основних принципів вирішення 
проблем на морі між В’єтнамом та Китаєм” (2011 р.) та “Декларації про пово-
дження сторін у Південно-Китайському морі” (DOC)6, а також прискорити укла-
дання “Кодексу про поводження у Південно-Китайському морі” (СОС)7 [Toàn 
văn… 2015]. Однак уже через тиждень після цих заяв знову відбувся інцидент за 
участю китайського військового судна. Генерал армії Фам Ван Ча (міністр оборо-
ни СРВ 1997–2006 рр.), даючи оцінку таким діям КНР, сказав, що це звичайна 
поведінка з позиції сильної країни, яка час від часу буде й надалі робити такі 
провокації, щоб випробовувати В’єтнам та подивитись на його реакцію. Генерал 

6 Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea, підписана у 2002 році краї-
нами АСЕАН та КНР.

7 Code of Conduct in the South China Sea.
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також переконаний, що як і під час його роботи на посаді міністра оборони, так 
і тепер КНР не полишила своїх намірів щодо реалізації “лінії U”. Однак, на дум-
ку генерала, В’єтнам має зберігати спокій та залучати світову спільноту для вирі-
шення проблеми Південно-Китайського моря мирним правовим шляхом. Вій-
ськовий сценарій можливий лише за прямого нападу з боку КНР [Đại tướng Phạm 
Văn Trà… 2015].

Можна помітити, що вирішення проблеми в Південно-Китайському морі з 
боку в’єтнамської влади зводиться до таких основних методів:

– інтернаціоналізація конфлікту – залучення до розв’язання країн, що також 
претендують на частину островів та акваторії (Філіппіни, Малайзія, Бруней, 
Тайвань), втягування Китаю в переговори в міжнародній площині, зокрема 
АСЕАН+;

– залучення міжнародної спільноти до обговорення, спираючись на міжна-
родне право (Конвенція морського права 1982 р. та ін.), залучення підтримки ін-
ших позарегіональних держав, проведення міжнародних конференцій у різних 
країнах на підтримку суверенітету СРВ над островами, мітинги в’єтнамської 
діаспори по всьому світу;

– залучення історичних даних: стародавні карти, зокрема іноземні, в т. ч. 
китайські, різні документи, що свідчать про першочергове право В’єтнаму на 
острови.

Це реальні дії, які проводить в’єтнамська влада для вирішення конфлікту на 
свою користь. Крім того, у різних політичних заявах видно, що В’єтнам прагне 
збільшити свою вагу за рахунок багатосторонніх переговорів, пропонує спільну 
експлуатацію ресурсів, однак із безперечним визнанням суверенітету В’єтнаму 
над спірними територіями, а також наполягає на узгодженні “Кодексу про пово-
дження в Південно-Китайському морі”. Однак в останніх домовленостях із КНР 
ці прагнення В’єтнаму ніби нівелюються. У спільному комюніке голів держав є 
лише пункт про “Кодекс”, і то без конкретики. Решта звичних заяв в’єтнамської 
сторони відсутні. Зокрема, усі переговори щодо акваторії та островів знову пере-
водяться у двосторонню площину, що невигідно для В’єтнаму і може бути сприй-
нято негативно іншими гравцями в регіоні. Таким чином, В’єтнам нібито знову 
йде на поступки (як і в 1991 р.). Певне, в’єтнамська влада, розуміючи перевагу 
Китаю, намагається зберегти добросусідські відносини. У в’єтнамському ж сус-
пільстві активно розвивається антикитайський націоналізм, що підтримується та-
кож в’єтнамською діаспорою, яка звинувачує правлячу компартію в національній 
зраді на користь Китаю.

У ході аналізу політичного дискурсу В’єтнаму стосовно оцінок історичного 
поступу і сучасного стану в’єтнамо-китайських відносин виявлено, що для су-
часних суджень у В’єтнамі щодо Китаю характерна переоцінка в бік більш стри-
маних та обережних висловлювань. Аналіз документів, виступів політиків у ЗМІ 
дозволив дійти висновків, що сучасна оцінка в’єтнамо-китайських відносин пе-
регукується з тією, що була в 1979 та 1988 рр., коли відбулися збройні сутички 
між двома країнами. Сучасне загострення конфлікту в Південно-Китайському 
морі так само стало каталізатором для переоцінки ставлення до сусідньої держа-
ви. Однак якщо в суспільному, науковому дискурсі спостерігається досить різка 
оцінка дій КНР, то в офіційному політичному дискурсі все спрямовано на зала-
годження ситуації. Вільніші висловлювання можна знайти лише серед екс-
політиків.
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ДОЛОННОР В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ
(ТАНКА КАЛАЧАКРЫ ИЗ КOКA СУМЭ)

Е. Д. Огнева

Долоннор – ныне город Долунь (юг Автономного района Внутренняя Монголия, 
Китай), разместившийся на одном из главных проходов в Пекин севернее Вели-
кой Китайской стены, достаточно хорошо известен в истории Монголии. Первые 
сведения о нём соотносятся с установлением правления над Китаем монголов, 
основателей юаньской династии, которые опирались на тибетский буддизм как 
идеологическую основу своей власти. Правитель Хубилай (1260–1295) прово-
згласил буддизм, в традиции тибетской школы сакья, государственной религией 
своей империи, и это положение буддизм официально сохранял вплоть до паде-
ния династии в 1369 году. В 1256 году Хубилай основал Шанду – летнюю столи-
цу императоров Юаньской династии (1206–1368), находившегося к северо-западу 
от нынешнего Долоннора (более 20 км). Её другое название – “город ста восьми 
храмов” [To-lun]. Через четыре года (лето 1260) в Шанду Хубилай собрал на ку-
рилтай своих воинов и в их присутствии провозгласил себя ханом.

В последующие века, Шанду (Долоннор) оказался в зоне военных действий во 
время китайского/мусульманского восстания так называемых “Красных повязок”, 
что с середины 14 века приобрело широкий размах. Повстанческие отряды дей-
ствовали на огромной территории, включая и упомянутую столицу, которую 
дважды грабили и сжигали. Однако монголам, разгромив в 1356 г. повстанцев, 
удалось на какое-то время восстановить власть [To-lun]. Оставаясь важным стра-
тегическим пунктом в противостоянии монголов и китайцев, Долоннор находился 
под наблюдением династии Мин (1368–1644). С приходом к власти маньчжур-
ской династии Цин (1644–1911) ситуация ещё более активизировалась. 

Усилиями императора Канси (1654–1722) и при содействии главных религиоз-
ных деятелей, таких как Джебцундамба хутухта І (1635–1723) и Чжанчжа хутух-
та І (1642–1714), Долоннор постепенно превращался в значительный религиоз-
ный центр, достигнув апогея при императоре Цяньлуне (1736–1796). И потому, в 
цинской традиции Долоннор известен под названием Лама мяо (кит. lama miao), 
или Лама храм, которое возникло от того, “что в городе было довольно много 
буддийских храмов” [Пржевальский 1946].

Cтановлению Долоннора в значительной мере способствовал съезд 1691 г., 
когда в присутствии императора Канси и ханов Внутренней Монголии осущест-
вляется вхождение в состав Китая Северной Монголии, известной с тех пор как 
Внешняя и утратившей политическую и экономическую независимость. Импера-
тор объявил себя богдыханом Монголии, а её земли – своей собственностью. 
Этот съезд юридически, на тех же условиях, на которых вошла ранее Южная, 
или Внутренняя Монголия, оформил вхождение Халхи в состав империи Цин. 
Во время встречи представители монгольской знати обратились к императору 
Канси с просьбой построить в честь памятного события монастырь. Согласно 
его распоряжению в Долонноре возводится монашеская обитель. В 1705 году, в 
присутствии императора, монастырь освятили Джирунг хутухта и Агаванчойдан 
Чжанчжа хутухта І [Успенский 2011, 120]. После многочисленных инноваций в 
последующие годы к 1714 году монастырь стал одним из наиболее влиятельных 
монастырей к северу от Пекина. 
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По просьбе настоятеля монастыря император Канси назвал построенную оби-
тель Хуэй-Цзун, или “Слияние школ” (подобно рекам, впадающим в океан) 
[lamas-and-emperors…], очевидно, имея в виду и сближение тибетских школ кар-
ма, сакья, представленных на территории Монголии ранее, а также новой – гелук, 
и снятие напряжения в монгольско-китайских отношениях. Возвышение Долон-
нора, вероятнее всего, сформировалось благодаря императорскому покровитель-
ству и содействию. Канси финансово поддерживал нововведения в монастыре, 
наведываясь раз в два года и передав его в ведение палаты Лифаньюань. После 
основания монастыря население Долоннора значительно увеличилось, появилось 
множество ремесленных мастерских, необходимых для обслуживания монастыря 
и его обитателей. Кроме того, два больших храмовых праздника зимой и в сере-
дине лета привлекали множество монголов – скотоводов из соседних районов. 
Для знатных хутухт возводились летние резиденции. Резиденция Агванчойдана, 
Чжанчжа хутухты І по приказу императора строится после освящения храма 
[Успенский 2011, 115, 107], а уже в последующие годы – для других знатных ху-
тухт, что сохранялось и далее. Постепенно Долоннор превращался в большой го-
род. И Канси не преминул отметить это, сказав, что Долоннор стал столицей 
[lamas-and-emperors…]. Долоннорские императорские монастыри, резиденции 
хутухт оставались контактной зоной во взаимоотношениях с Внешней Монго-
лией, местом проведения различных встреч религиозных деятелей, съездов, 
праздников [Успенский 2011, 115, 116, 117, 149].

Делами монастыря управлял главный дзасак-лама, в чьём распоряжении была 
печать на управление всеми ламами и послушниками, который подчинялся глав-
ному дзасак-ламе Пекина. В период становления Долоннора (1718–1720) эту 
должность занимал Ширету-ноянцордже [Успенский 2011, 97, 98]. В последую-
щие годы развитием Долоннора занимался император Юнчжен (Yōng-zhèng, годы 
правления 1722–1735), благодаря которому в строительстве принимал участие 
Лэй Цинью (Lei Jinyu, 1659–1729), знаменитый китайский придворный архитек-
тор [Charleux, 5]. В 1731 г. возводится небольшой Шира монастырь, в честь 
Чжанчжа Хутухты Агванчойдана, который в Долонноре с 1717 по 1720 гг., соглас-
но указу императора Канси, редактировал издание и вырезание досок монгольско-
го Кангьюра [Lokesh Chandra, Bartholomew Terese Tse]. Но в первое десятилетие 
18 века Долоннор воспринимался и как место ссылки. Так, туда практически на 
десять лет (1707–1717) отправили официальных лиц, сопровождавших Цаньян-
гьецхо, далай-ламу 6-го, скончавшегося в дороге в Пекин [Nathan].

Религиозные деятели Долоннора славились своей образованностью. К их чис-
лу принадлежат Ганчжурва Лобсан-Чултем, получивший свой титул от импера-
тора Канси за работу по редактированию издания Кангьюра в 1718–1720 гг., и 
главный дзасак-лама Долоннора Ширету-ноянцордже, также принимавший учас-
тие в подготовке этого издания [Успенский 2011, 212–213, 250]. В своё золотое 
время Долоннор был одним из центров монастырского образования во Внутрен-
ней Монголии. Однако уже к концу 70-х гг. 19 века ситуация меняется как след-
ствие недостаточных и не регулярных поступлений средств на его развитие 
[Успенский 2011, 86].

После установления правителями Китая полного контроля над религиозными 
институтами Монголии значение Долоннора как религиозного идеологического 
центра Внутренней Монголии постепенно угасает. Тем не менее, присутствие 
двух императорских монастырей, летних резиденций четырёх главных хутухт, в 
том числе Чжанчжа и Ганджурва хутухт, многочисленные мастера и ремесленники, 



89

необходимые для обслуживания храмов, часовен, монастырей, возрастание насе-
ления во время праздников содействовали росту и определённой переориентации 
Долоннора. В 60-е гг. XIX века Долоннор превратился в торговый и промышлен-
ный центр, ориентированный на монгольских потребителей, где производились 
китайские товары, действовало множество разнообразных фабричных и ремес-
ленных заведений, в том числе производство металлической сакральной скуль-
птуры [Шишмарев 1891]. Начиная со второй половины XVIII и до первой 
четверти XX века, мастерские Долоннора наравне с мастерскими Пекина и Утай-
шаня считались главными и в производстве ритуальных предметов ламаизма, и 
в подготовке мастеров. В истории монгольского искусства Долоннор остался 
центром, где создавались большие скульптуры (преимущественно в технике вы-
колотки) персонажей буддийского пантеона [Успенский 2011, 289, 290, 293], ко-
торые предназначались и для Монголии, и для всего остального буддийского 
мира в традиции северного буддизма.

В 30-е гг. XX века во время военных действий во Внутренней Монголии До-
лоннор был объектом борьбы между японцами и их марионеточными войсками 
Маньчжоу-Го с одной стороны и Чахарской Народной антияпонской армией с 
другой, что явно не способствовало производству произведений сакрального 
искусства, создавшего ему славу в предыдущие годы. В августе 1945 года подраз-
деления Советской Армии вошли в город. И генерал И. А. Плиев в своих воспо-
минаниях упомянул небольшой монастырь с голубым куполом, в котором он 
остановился, узнав позднее, тот «был построен маньчжурским ханом в знак уве-
ковечения “усилий” и “заслуг” монгольских феодалов» [Плиев]. Это был мона-
стырь, построенный по приказу императора Юн Чжэна. О судьбе монастырского 
комплекса, связанного с именем императора Канси, и других резиденциях хутухт 
генерал ничего не упоминает. Уже в XXI веке одни исследователи полагают, что 
два монастыря – Коке (монг. Köke süme; Хуэй-Цзун, кит. Huizong si) и Шира 
(монг. Sira süme; Шаньин, кит. Shanyin si) уничтожены [Charleux], другие – мона-
стырь Шира сохранился [Don Croner’s].

Ныне, согласно решению правительства Китая, во Внутренней Монголии с 
2005 года начала действовать программа, направленная на восстановление разру-
шенных, а также на реконструкцию и реставрацию сохранившихся монастырей 
[Chia-min Yang 2005]. Одна из целей программы – развитие локального туризма. 
Соответствующие работы по восстановлению монастырского комплекса нача-
лись и в Долонноре.

Поводом обращения к истории Долоннора послужила танка Калачакры из 
Музея искусств им. Богдана и Варвары Ханенко (Киев, Украина, ЖВ 451), ока-
завшаяся там в результате закупки (1969) коллекции В. С. Величко (Москва). На 
танке, занимая практически пространство всех трёх регистров, изображён идам 
Калачакра югоннаддха (санскр. kalacakra yugonnaddha, тиб. dus-kyi-’khor-lo yab-
yum) со спутницей Вишвамата (санскр. vishvamata) (Ил. 1). Представленное ниже 
описание персонажей опирается на описание главного образа Калачакры в соот-
ветствии с каноническими тибетскими текстами [White; Бадмажапов 2012].

У Синетелого Калачакры четыре головы разного цвета, двадцать четыри руки 
и две ноги. Каждая голова увенчана короной с лепесткоподобными зубцами; на 
каждом лице по три глаза. Центральное лицо иссиня-черное, волосы собраны в 
высокую причёску; украшения и изображение Ваджрасаттвы, которое должно 
быть согласно канону, не прописаны. Правое лицо красного цвета, белое – слева, 
желтое – сзади. Все лица изображены почти с одинаковым выражением, хотя по 
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садхане, черное лицо следует воспроизводить с гневным выражением и оскален-
ными зубами, красное – должно выражать страсть, белое – спокойное, мирное, 
желтое – в созерцании. На бёдрах – тигровая повязка. На руках и ногах – украше-
ния, но не чётко прописанные. Четыре синие руки держат ваджру и колокольчик 
(две главные руки, обнимающие Вишвамату), в трёх правых руках (сверху вниз): 
меч, ваджрный кривой нож, непонятный предмет (должен быть трезубец). В че-
тырёх белых (сверху вниз) – ваджрный боевой топор, палица, копьё, чакра. В че-
тырёх правых красных руках (сверху вниз) – ваджрный молот, барабанчик дамару, 
который звучит, ваджрный топор (должен быть крюк), стрела с оперением. Слева 
три синие руки держат щит, капалу, наполненную кровью, непонятный предмет 
(должна быть кхатванга). В четырёх белых – голова с большими ушами, вместо 
четырёхликой головы Брахмы, которая украшена лотосами; часть недорисован-
ной цепи, вместо ваджрной цепи, зеркало и белая раковина. В четырёх красных 
руках – драгоценность, лотос, ваджрный аркан и лук. Правой красной ногой он 
попирает красного Камадэву, одноликого, с тремя глазами и четырехрукого; в ру-
ках держит цветочную стрелу, лук, аркан и крюк, однако не все атрибуты пропи-
саны четко. Под левой белой ногой – белотелый, одноликий, с тремя глазами, 
четырёхрукий Рудра, в его руках – кхатванга (ритуальний жезл, нечетко пропи-
санный), тризуб, барабанчик дамару, капала, но отсутствуют божества сопровож-
дения – Рати и Ума. Попираемые персонажи разместились на белом – лунном, 
солнечном – красном, черном – Раху, Калаагни – желтом дисках, что в сочетании 
представлено серо-голубым диском, поверх белого лотоса с розовым оттенком.

Вишвамата – спутница Калачакры, жёлтотелая, с одним лицом (должно быть 
четыре, такие же как у Калачакры). В главных руках, которыми она обнимает Ка-
лачакру, должна держать капалу и резак – не прописаны. Дополнительными пра-
выми руками держит ваджрный топор, барабанчик дамару, который звучит, и 
чётки; в левых руках – аркан, белый восьмилепестковый лотос и драгоценность 
(плохо прописана). Волосы собраны в высокий пучок с еле прописанными пря-
дями. Украшения: почти чёрная пятилепестковая корона, наручные и ножные 
браслеты, драгоценный пояс. Также как и Калачакра, она левой ногой попирает 
Камадэву, а правой Рудру. 

Калачакра югоннадха охвачена тройной аурой: внутренняя зелёная черно-
лучистая, обозначена обводкой чёрным контуром. Внешняя аура – двойная, крас-
но-огненная: слабый черный контур вместе с еле прописанными огненными 
языками обозначает её внешние границы, а в середине эту функцию исполняют 
языки пламени. Нимб светло-зеленый, обведённый тройным черным контуром 
разной толщины. 

На оборотной стороне танки воспроизведены печать и рукописный текст 
(Ил. 2). Печать – фиолетового цвета в виде герба со сложным рисунком и леген-
дой, расположенной по кругу. В легенде приводится следущее: “SAMMLUNG. 
DES . DR. HANS . HASSO . V. VELTHEIM”, или “Коллекция доктора Ганса Хас-
со фон Фельтейма”. Гербовая фигура – часть ствола с обрезанными четырьмя 
ветками, которые вверху расходятся по горизонтали двумя ветками; на концах ве-
ток – по одному листу липы, что, в целом, можно считать стилизованным изобра-
жением гербовой фигуры немецкого рода Фельтеймов, первые упоминания о нём 
датируются 1106 годом [Hans-Hasso von Veltheim…]. Ниже печати, в три строки 
химическим карандашом воспроизведенен текст на немецком языке: “Mongo-
lisch – Man[d]schurische // Kloster – Malerei aus einem Kloster // am Dolo-nor (Ju) 
N[ord]. W[est]. v[on]. Kalgan”, или “Монголо – Маньчжурский // монастырь – 
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живопись из монастыря // в Доло-норе (Дзу) на северо-запад от Калгана”. Таким 
образом, надпись на оборотной стороне танки локализует её происхождение – 
монастырь Долоннор (ныне город Долунь, Внутренняя Монголия, Китай).

Ганс Хассо фон Фельтейм (1885–1956), из рода Фельтеймов, – немецкий ин-
долог, антропософ, оккультист и автор нескольких книг, посвященных его путе-
шествиям по Центральной и Южной Азии, Дальнему Востоку. Он владел 
восточной коллекцией, собранием западноевропейской живописи, уникальной 
библиотекой, коллекцией музыкальных инструментов, которые оказались рас-
порошенными после оккупации родового замка советскими войсками и бегства 
владельца на Запад [Hans-Hasso von Veltheim…; Walther 2004]. В число друзей 
Фельтейма входили мистик и экспрессионист – писатель Герман Казак (1896–
1966), философ Герман граф Кайзерлинг (1880–1946) и Лео Бек (1873–1956) – 
главный раввин Берлина, с которым Фельтейм переписывался и хранил его 
рукописи, пока Бек сидел в лагере. Фельтейм поддерживал отношения с Григо-
лом Робакидзе (1880–1962) – основателем грузинского символизма и советским 
политэмигрантом с 30-х гг. В память своего учителя Рихарда Вильгельма (1873–
1930), известного синолога и переводчика “Книги перемен”, Фельтейм возвёл 
памятную стелу в своём имении. 

Г. Х. фон Фельтейм поддерживал отношения с представителями различных 
традиционных культур, религиозных и эзотерических течений, отдельных поли-
тических направлений. Являясь “рыцарем чести” (“почетным рыцарем”) ордена 
Иоаннитов, учеником Рудольфа Штайнера (1861–1925) [Braker 2005], Фельтейм 
содействовал расширению идей антропософии в Индии и реконструировал соб-
ственное имение в Остраве под антропософские практики. Он посвятил себя 
восточной культуре, оккультизму и эзотерике. Как собственные интересы и увле-
чения, так и друзей и знакомых определяли маршруты его путешествий, отра-
жённые в его “Азиатских Дневниках”. В частности, их первая часть посвящена 
пребыванию в Бомбее, Калькутте, Кашмире, Афганистане, Гималаях, Непале, Бе-
наресе [Hans-Hasso von Veltheim…]. Можно предположить, что танка Калачакры 
появилась у фон Фельтейма во время путешествий 30-х гг. XX ст., когда экспе-
диционные маршруты могли привести его в Долоннор, и таким образом опреде-
ляется верхний предел её создания – не позднее 30-х гг. XX ст. 

Указывая на танке “живопись из монастыря // в Долон-норе” (Дзу), автор и об-
ладатель танки, видимо, имел в виду Коке суме, поскольку “монг. Дзу” – произ-
водное от тибетского  слова jo-bo “главный, правитель, Будда”. При выборе 
сюжета танки Г. Х. Фельтейм исходил из собственных увлечений, связанных с 
оккультной проблематикой, антропософскими и эзотерическими поисками, имев-
шими отношение к конкретным духовным практикам, что в какой-то мере отве-
чало контексту поисков немецкого Рейха, ориентированных на так называемые 
“тибетские сакральные тайны”, в том числе и на Калачакру, появление которой 
соотносится с Шамбалой.

Буквально “калачакра” переводится “круг времени”, “круговорот времени” 
(скр. kālachakra, тиб. dus-‘khor). В Калачакра-тантре выделяют три круговорота 
времени: внешний, внутренний и переменный (изменяющий, иной, преобразую-
щий) [Берзин 2002; Кожевникова 2005–2015; Стрелков 2008]. Согласно калачакре 
в системе буддийского мировоззрения, человек находится в неразрывной связи со 
Вселенной. Изменяя себя, человек способен изменять Вселенную.

Учение калачакры демонстрирует тайный путь, двигаясь по которому можно 
достичь состояния пробужденного, просветлённого. Внешний круговорот – это 
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учение о мироустройстве, структуре всей Вселенной, о постоянном изменении 
внешнего мира, познавать который можно и методами традиционных наук (кос-
мология, астрономия, астрология, математика, другие науки). Астрология калача-
кры легла в основу тибетского календаря. Внутренний круговорот посвящён 
человеку, его постоянным циклическим сменам внутреннего состояния, его жиз-
недеятельности, психофизиологическому, эмоциональному и психическому сос-
тоянию, которые можно исследовать методами, присущими медицине, другим 
наукам. Эти два круговорота взаимосвязаны и создают сансару, бытие, мир стра-
даний – творение кармы. Для того, чтобы освободиться, следует очиститься от 
загрязнений кармы, и третий круговорот, так называемый “преобразующий кру-
говорот”, творит путь к освобождению, достижению состояния пробуждённости, 
просветления. Текст Калачакра-тантры и медитативные практики относятся к 
классификации недвойственной ануттарайогатантры и присущи в той или иной 
мере всем школам тибетского буддизма. Понятие “время” используется как некая 
метафора, что символизирует процесс перехода от мирского существования для 
того, чтобы достичь и завершить просветление [White].

При сопоставлении танки с каноническим описанием, в частности  с описа-
нием историка и религиозного деятеля Будона Ринчендуба (1290–1364) [Дуйк-
хор дубтхаб дуйпа ринпочей ньингпо. Сумбум Ринчендуб [жолпаркханг]. Том 5, 
стр. 163–176. [TBRC W1934], см. White], заметны разночтения меж исполненным 
изображением и письменным текстом. Как результат непроработанного рисунка 
отдельных деталей нечётко прописаны украшения Калачакры и Вишвамати. В 
коронах и Калачакры, и Вишвамати отсутствуют изображения Ваджрасаттвы, 
скрещеной ваджры и полумесяца. Четыре лица Калачакры изображены практи-
чески с одинаковым выражением, в то время как чёрное/синее – главное лицо – 
должно быть гневным и оскаленным; красное – выражать страсть, белое – спо-
койное, мирное, жёлтое – в созерцании. Вишвамати представлена одноликой, 
вместо того, чтобы быть четырёхликой, также как и её спутник и с тем же симво-
лическим значением. При изображении атрибутов мастер, видимо, не всегда 
понимал или не знал, что он воспроизводит. Поэтому изображены большеухая 
голова, вместо четырёхликой головы Брахмы, непонятный предмет вместо тре-
зубца, не дописана ваджрная цепь, отсутствует многоцветность пальцев рук, Ру-
дра – без божеств сопровождения – Умы и Рати. Вместо лотоса с разноцветными 
лепестками персонажи размещены на бело-розовом лотосе. 

Ростовое изображение персонажей, охваченых пламенеющей, лучистой красно-
зелёной аурой, поверх четырёх дисков на бело-розовом лотосе, воспроизведено в 
верхнем регистре на фоне синего неба со светилами и разноцветными облаками 
(белыми, зелеными, голубыми, розовыми), симметрично размещёнными по че-
тыре справа и слева, а в среднем и нижнем – на фоне зеленого горного пейзажа с 
хребтами и растительностью, обозначенными линиями разной толщины. Значи-
мость Калачакры подчёркивают и изображение почти во всю площадь танки, и 
отсутствие других фигур. Трёхчастный нимб, трёхчастная аура, трёхчастность 
дисков (луна, солнце и затмения – лунное и солнечное, представленные Раху и 
Калаагни) на лотосе символизируют три круговорота Калачакры. 

Знаковость затмения светил присуща внешнему, внутреннему и переменному 
круговоротам. Пространственную ориентацию презентуют четыре головы глав-
ного персонажа: темно-синий/черный цвет центральной головы – восток и ориен-
тация изображения танки; красный – юг, белый – север, жёлтый – запад, но почти 
одинаковое выражение лиц не позволяет продолжить отождествления, равно как 
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и не чётко прописанные атрибуты. Неполное соответствие созданного изобра-
жения каноническому тексту [Бадмажапов 2012], отклонения от него лишают 
возможности раскрывать символику заложенного письменного текста и отобра-
жённого в цвете и структурных элементах на танке. 

Таким образом, благодаря печати и тексту на оборотной стороне танки Кала-
чакры, верхним пределом её создания можно считать 30-е гг. XX ст. – время пер-
вого путешествия Г. Н. фон Фельтейма на Восток – и местом обнаружения 
Долоннор. Происходит танка из главного храма Долоннорского монастыря Коке 
суме, или Хуэй-Чжун-Сы, “Слияние школ”, по определению императора Канси 
(K’ang-hsi, годы правления 1661–1722). Долоннор вошёл в историю монгольско-
го искусства, преимущественно, как центр по созданию скульптурных изображе-
ний, известный европейцам, в частности монголисту О. М. Ковалевскому ещё с 
1830–1831 гг. [РОССИЯ… 2005–2006], и до начала XX ст., когда по заказу Агва-
на Доржиева создавалась большая скульптура для буддийского храма в Петербур-
ге. И если скульптура Долоннорской школы представлена во многих нынешних 
музейных собраниях, то эта танка, без сомнения, является одной из редчайших, 
уцелевших после военных, включая события Второй мировой войны, и других 
событий, происходивших на территории Внутренней Монголии XX столетии.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Ил. 1. Калачакра югоннадха. Танка. Долоннор (Автономный район
Внутренняя Монголия, Китай). Не позднее 30-х гг. XX в. Лицевая сторона.

Музей искусств им. Богдана и Варвары Ханенко, ЖВ 451
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Ил. 2. Печать и текст. Оборотная сторона
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ТРАДИЦІЙНІСТЬ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ 
КАЗАХСЬКОЇ ЕТНІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ КНР ХХІ СТ. 
У КАЗАХСТАНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

І. В. Отрощенко

Казахи у Китаї переважно проживають в Ілі-Казахській автономній області (Ал-
тайському, Ілійському, Тарбагатайському (Чугучацькому) округах), у Морі-Казах-
ському (в Чанцзі-Хуейському автономному окрузі) і Баркьоль-Казахському (в Ха-
мійскому окрузі) автономних повітах Сіньцзян-Уйгурського автономного округу 
(СУАР), а також в Аксай-Казахському автономному повіті провінції Ганьсу, що 
межує із Сіньцзяном1. Казахи є титульним етносом у перерахованих вище авто-
номних територіальних одиницях. Сьогодні на території СУАР казахи за чисель-
ністю посідають третє місце після ханьців і уйгурів, становлячи 7,4 % від загаль-
ної кількості населення. Населення СУАР становить 21,8 млн. осіб, у тому числі 
казахів – понад 1,5 млн. осіб2. Населення Ілі-Казахської автономної області (ІКАО) 
СУАР становить 4,6 млн. осіб, з них казахів – 1,21 млн. осіб (26,3 %) [Посол Ка-
захстана в КНР… 2012]. До речі, за обсягом ВВП Ілі-Казахська автономна область 
посідає перше місце серед інших адміністративних одиниць КНР. У 2014 році се-
редній дохід на душу населення в ІКАО склав 11861 юанів (1862 долари), що пе-
ревищує середній показник по всьому Китаю [В Китае проживают… 2015].

У названих автономіях казахи мають свої газети, радіо, телебачення та Інтер-
нет-ресурси рідною мовою [Самаев 2011]. Загалом СУАР посідає перше місце з 
кількості офіційно використовуваних мов нацменшин серед інших районів і про-
вінцій Китаю. Наприклад, Сіньцзянська народна радіостанція здійснює мовлення 
п’ятьма мовами: уйгурською, китайською, казахською, монгольською та киргизь-
кою, а тамтешнє телебачення створює програми уйгурською, китайською та ка-
захською мовами [Яо Ван 2015, 114]. У початкових та середніх класах шкіл 
автономного району здійснюється викладання сімома мовами: уйгурською, ки-
тайською, казахською, киргизькою, монгольською, сібинською та російською. У 
старших класах шкіл та вищих навчальних закладах використовується 4 мови: 
уйгурська, китайська, казахська та монгольська [Яо Ван 2015, 114]. Дослідники 
Інституту літератури та мистецтва ім. Ауезова, повернувшись із експедиції Ки-
таєм (2013 р.), черговий раз підтвердили, що казахи в Піднебесній мають можли-
вість вчитися у своїх національних школах, видається понад п’ятдесят газет і 
журналів казахською мовою, здійснюють мовлення три казахські телеканали і ра-
діо, є казахські групи і факультети у вишах, центри з перекладу тощо. Питаннями 
розвитку та підтримки малих народів опікується Державний комітет із національ-
них питань, який має свої структурні підрозділи на всіх рівнях, а також різні дер-
жавні та суспільні інститути вивчення національних культур [Османова 2013]. 

1 Більше про географію розселення казахів у КНР та кількісні покажчики див.: [Balta-
bayeva 2014, 155–156].

2 Це переважно роди абак-кереїв та найманів [Константин Сыроежкин… 2015; див. 
також: Сыроежкин 2010, кн. 1, 140–142]. К. Сироєжкін розповідає, що при призначенні 
на керівну посаду у вищих органах влади перевага віддається казахам роду абак племін-
ного союзу керей, які вважають Китай своєю батьківщиною і ставляться до казахів інших 
родів як до “перебіжчиків із Росії”. Зі свого боку, представники інших родів платять їм 
тим же, що призводить до боротьби за владу між кадровими працівниками казахської на-
ціональності [Сыроежкин 1994].
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Переважна частина казахської спільноти Китаю використовує в побуті казах-
ську мову та писемність на основі арабської графіки. Більшість китайських каза-
хів, особливо містян, володіють основним діалектом китайської мови, знають 
китайську і багато сільських жителів [По следам великого исхода 2010]. 

За віросповіданням казахи – мусульмани-суніти. Казахи порівняно з уйгурами 
та дунганами позиціонують себе як таких, що освіченіші, прагнуть до знань, кра-
ще знають китайську мову, вони менш релігійні й не прагнуть дістати духовну 
освіту в закордонних ісламських центрах, – розповідають дослідники, які пред-
ставляють аналітичний центр Всесвітньої асоціації казахів (ВАК)3 [Одна десятая 
процента… 2014; Baltabayeva 2014, 157]. За словами відомого казахстанського 
китаєзнавця К. Сироєжкіна (Казахстанський інститут стратегічних досліджень), 
кочовий спосіб життя китайських казахів визначив відсутність постійних місць 
відправлення культу й медресе, які могли існувати лише на зимових стоянках 
[Сыроежкин 1994]. Звідси – повсюдне збереження в казахському середовищі ри-
туалів поклоніння пращурам і батирам свого роду. Не менше вплинув на транс-
формацію канонічного ісламу у казахів культ природи, широко розповсюджений 
серед кочівників. До сьогодні має місце поклоніння Небу, Землі, Воді, Місяцю, 
Сонцю та Зіркам, – розповідає дослідник [Сыроежкин 1994].

Спираючись на Шостий Всекитайський перепис населення 2010 року, дослід-
ники аналітичного центру ВАК зазначають, що у 2010 р. в північно-західній час-
тині СУАР проживало 1 418 278 казахів, або 97 % від загальної кількості казахів 
КНР. Вони в основному зосереджені в сільській місцевості – 77 % від загальної 
чисельності громади. У поселеннях міського типу казахів проживає більше, ніж, 
власне, в містах [Baltabayeva 2014, 153]. У сільській місцевості, в горах і перед-
гір’ях казахи займаються відгінним тваринництвом, землеробством, рибальством, 
лісовим господарством. Їхні компактні місця проживання, як правило, розташо-
вані на відстані від адміністративних і культурних центрів. Більший прошарок 
казахи становлять в Алтайському, Ілійському і Тарбагатайському округах, що 
межують із Казахстаном. У Пекіні та Урумчі (столиці СУАР) переважають чинов-
ники, партійні працівники, працівники культури, освіти, науки, засобів масової 
інформації, фінансів, спорту, соціального обслуговування, охорони здоров’я. Ка-
захи становлять меншість і в містах Кульджа (Інін), Куйтун, Карамай, Шаушек 
(Тачен) і Алтай [Baltabayeva 2014, 154].

11 червня 2015 року в Астані були представлені результати дослідження групи 
“Суспільна думка”, яка впродовж 2010–2014 років побувала, крім міста Урумчі, в 
семи аулах району, місті Алтаї і двох прилеглих аулах. Загальна кількість опита-
них склала 450 респондентів, було проведено 90 інтерв’ю з відео- і фотоматеріа-
лами. Б. Ракішева, презентуючи цей проект казахстанській громадськості, зазна-
чила, що, за їхніми даними, рідною мовою освіту отримало 92,5 % представників 
казахської діаспори СУАР, 91 % виховує своїх дітей у національних звичаях і рід-
ною мовою, для 89,6 % опитаних казахів Західного Китаю виявилося дуже важ-
ливим питання родової та жузової приналежності, майже 70 % казахів у Китаї 
знають усі сім своїх поколінь. Казахська діаспора Китаю зберігає свої традиції й 
звичаї, це підтвердили 99 % опитаних респондентів [Живущие в КНР… 2015]. 

3 Всесвітня асоціація казахів (ВАК) – міжнародна недержавна організація республікан-
ського значення, зареєстрована Міністерством юстиції Республіки Казахстан у 1992 році. 
Асоціація має підрозділи та представництва в 19 країнах світу. Основна мета Асоціації – 
підтримка зв’язків із закордонними співвітчизниками з питань культурно-духовного роз-
витку, освіти та бізнесу.
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Спроможність казахів у КНР зберегти свою традиційну культуру та національну 
самобутність – ось що насамперед привертає увагу переважної більшості казах-
станських науковців, коли вони пишуть про становище китайських казахів. І та-
кий акцент промовисто говорить про саме сучасне казахстанське суспільство, про 
його глибоку традиційну складову. 24 жовтня 2002 р. на ІІ Всесвітньому курултаї 
казахів у м. Туркестані було прийняте “Звернення до казахського народу”, де, 
зокрема, стверджувалося: “Найсвятішим обов’язком усіх нас залишається збере-
ження нації, її мови, культури, звичаїв і традицій” [Казахстан – опора… 2011, 
127]. Отже, національна самобутність китайських казахів та перспективи її збе-
реження в майбутньому – тема близька, емоційна та хвилююча для казахстан-
ської еліти і загалом суспільства.

Перше та головне, про що згадують, говорячи про збережену культуру казахів 
Китаю казахстанські автори, – це мова. Казахстанський науковець А. Самаєв, 
розповідаючи про свої враження від Ілі-Казахської автономної області, захоплено 
писав: “Однак вони зуміли зберегти свою мову та культуру. Казахи Китаю зде-
більшого також досконало володіють розмовною китайською мовою, як ми – ро-
сійською. Але побачити двох казахів, які обговорюють китайською свої проблеми 
або просто розмовляють зі своїми дітьми, – нонсенс. Удома, в родині, між собою 
у вжитку тільки казахська, щоправда, при цьому часом все ж проскакують китай-
ські слова або специфічні терміни. Є й уйгурські запозичення, і навіть англійські, 
але при цьому є тенденція повернення слів літературної казахської мови, ужива-
ної в нас. І в цьому вони у чомусь нас навіть випереджають” [Самаев 2004].

За кілька років відома дослідниця казахських діаспор у різних країнах світу 
Г. Мендікулова, перераховуючи позитивні сторони масової репатріації казахів із 
Китаю, зауважила, що вони є носіями мови, що дуже важливо для розвитку ка-
захської мови в Казахстані, де внаслідок планомірної політики русифікації, про-
веденої в царський і радянський періоди, казахська мова виявилася в перші роки 
незалежності на грані незатребуваності [Мендикулова 2008, 163]. Цікаво, що, за 
словами Г. Оринбаєвої, ті з китайських казахів, які побували в Казахстані, най-
слабшим місцем казахстанського суспільства вважають русифікованість. У деко-
го з них у словах відчувався докір: у Казахстані традиції нівельовані, люди дуже 
сильно європеїзовані. Дослідниця розповідає про спілкування під час експедиції 
2012 року з алтайськими казахами: “Якщо в бесіді з ними випадково використо-
вувалися російські слова, це викликало в наших співрозмовників обурення” 
[Орынбаева 2013, 184], а також згадує показову історію: «Згадується один кур-
йозний випадок в одному з будинків: на наше прохання не класти у чай сіль, а, на-
впаки, принести цукру, літній хазяїн похитав головою і з жалем сказав: “Як вони 
там обрусіли!” І додав: “Ханьці теж п’ють чай із цукром, але ми не збираємося 
їх наслідувати”» [Орынбаева 2013а].

За словами групи вчених Інституту літератури і мистецтва ім. Ауезова, які у 
2013 році черговий раз повернулися з експедиції в Китай, вони знову перекона-
лися, що саме діаспора з огляду на особливі умови виживання та збереження своєї 
культури волею долі стає найсуворішою носителькою та хранителькою культури 
своєї прабатьківщини [Османова 2013]. За словами дослідників, традиційний 
побут казахів Китаю не зазнав корінних змін – в аулах вони, як і раніше, корис-
туються безліччю таких речей, які в Казахстані тепер можна побачити лише в му-
зеях або в історичних книгах. Мальовничі юрти з усією необхідною натуральною 
атрибутикою, зробленою власними руками, гармонійно вписані в сучасний пей-
заж Китаю. Але найголовніше – це казахська мова, якою розмовляють китайські 



99

казахи: “Вражаюча яскравими фразеологічними зворотами, соковитістю і чисто-
тою, вона воістину є невичерпним джерелом для казахів, відірваних від бать-
ківщини. У тузі за батьківщиною вони не лише зберегли те, що пам’ятали, а й, 
плекаючи в душі національну ідею казахів про свою вільну та незалежну батьків-
щину, склали багато цікавих і самобутніх творів” [Османова 2013]. За їхніми мо-
тивами казахами знято фільми, поставлено спектаклі, складено музичні твори, 
написано картини тощо. 

Казахські відділення функціонують у Центральному університеті національ-
ностей (діють кафедри історії та етнографії казахів, казахської мови та літератури, 
традиційної казахської музики), в Академії суспільних наук СУАР (що складаєть-
ся з 12 інститутів), у Художньому та літературному об’єднанні (у складі 9 това-
риств за напрямами: усна та письмова література, фото, танцювальне мистецтво, 
музичне мистецтво, кіно-телебачення, драматургія, образотворче мистецтво). 
Підтримці національної мови також сприяють казахські школи, садки, мовні кур-
си та культурні центри Китаю, наявність численних казахськомовних ЗМІ та теле-
бачення, видання літератури казахською мовою. Так, у Китаї функціонують п’ять 
видавництв, що видають літературу та періодику винятково казахською мовою.

Г. Оринбаєва зауважує, що алтайські казахи старшого та середнього віку до-
бре володіють і казахською, і китайською мовами. При спілкуванні з членами 
експедиції їхня казахська була фактично без домішок, а в розмовах між собою у 
своїй казахській мові китайські слова вони все ж таки використовують. Проте, за 
словами дослідниці, схоже, що молодь до двадцяти років не завжди достатньо во-
лодіє рідною мовою або зовсім нею не володіє, що є головним джерелом занепо-
коєння та соціального дискомфорту в сучасних казахів Китаю [Орынбаева 2013, 
185]. Т. Каукенова, зі свого боку, підкреслює: для того щоб стати успішним саме 
в китайському середовищі, казахська мова практично не потрібна, а от володіння 
китайською має бути на рівні носіїв. Тому умови життя призводять до того, що в 
містах друге й третє покоління казахів уже дуже слабко володіють рідною мовою 
[Каукенова 2015]. Нині казахи все більше прагнуть у міста, де діти зростають у 
китайському мовному середовищі та культурі і вже погано розмовляють казах-
ською. Та й в Урумчі сьогодні можна зустрітися з казахами, що забули рідну 
мову, – зазначає ще одна казахстанська дослідниця [Есимова 2015].

У серпні 2012 року група співробітників Інституту історії та етнології імені 
Ч. Валіханова здійснила етнографічну експедицію в Алтайському автономному 
окрузі СУАР (це було вже третім відрядженням етнологів інституту до Китаю). 
Вони також, як і вищезгадані дослідники Інституту літератури і мистецтва ім. Ауе-
зова, фіксують той факт, що в побуті в китайських казахів, особливо в сільській 
місцевості, предметів традиційної культури значно більше, ніж у середньостатис-
тичного казахстанського казаха. Г. Оринбаєва наголошує, що, хоча в роки “куль-
турної революції”, в ході лівацької кампанії по боротьбі зі “спадщиною минуло-
го”, спалювалось усе, що вказувало на національну відмінність: повстяні і ткані 
вироби з національним орнаментом, дерев’яний посуд, мечеті тощо, – місцеві ка-
захи згодом прагнули відродити знищене мистецтво [Орынбаева 2013, 183–184]. 
У всіх відвіданих членами експедиції будинках, окрім побутових речей у націо-
нальному стилі, була казахська та казахстанська державна символіка, привезена з 
Казахстану або виготовлена вручну. У більшості казахів, яких зустріли дослідни-
ки, незалежно від віку, роду занять, місця в суспільстві, сигналами в стільнико-
вих телефонах була казахська музика, а на вулицях будь-якого населеного пункту 
неодмінно можна зустріти підлітка, хлопчика або дівчинку, з домброю в руках 
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[Орынбаева 2013, 183]. У самому Алтайському автономному окрузі багато музеїв, 
куди силами ентузіастів з-поміж місцевих казахів відбираються кращі зразки ка-
захської матеріальної культури. Їхніми ж силами триває відновлення пам’ятників 
казахським діячам XVІІІ – початку XX ст., зруйнованих у роки “культурної рево-
люції” [Ажигали, Орынбаева 2013, 155].

Казахстанські дослідники звертають увагу на родинні генеалогії китайських 
казахів. За їхніми словами, родинні генеалогії є засобом підтримки позитивної 
етнічної ідентичності, оскільки містять кілька взаємозалежних компонентів: апе-
ляція до минулого – заповіти пращурів та їхня допомога, сьогодення як вибір із 
минулого і майбутнє як виправдання сьогодення [Калыш, Касымова 2014, 316]. 
Усі родини казахів у Китаї (і після переїзду в Казахстан ця практика зберігається) 
вписують членів своєї родини в шежире4 великих родів і підродів і змушують 
своїх дітей змалечку заучувати імена предків до сьомого коліна, супроводжуючи 
цей процес історіями про діяння своїх пращурів, розповідями про їхні досягнен-
ня та настанови, які вони залишили їм як спадщину. Незнання шежире та жети 
ата5 вважається не просто неуцтвом, а відступом від “казахськості”. «У складні 
роки маоїстських реформ і “культурної революції” в Китаї, за словами наших 
респондентів, їхні предки усно зберігали історії і крадькома наставляли цьому 
своїх дітей. Нині вони записують і дбайливо зберігають свої зошити із сімейними 
історіями та лапідарно розписують нерозривний зв’язок між усіма казахами че-
рез роки та відстані», – пишуть дослідники [Калыш, Касымова 2014, 316]. 

“Казахська діаспора Китаю любить, знає й зберігає свої танці, чого так не ви-
стачає нам, сучасним казахстанцям”, – зауважує казахстанський мистецтвознавець 
Г. Жумасеїтова [Жумасеитова]. Крім танцювального мистецтва, казахські спільно-
ти за кордоном, у таких країнах, як Монголія та Китай, зберегли прадавні способи 
обробки металу і вовни, рідкісні види прикладного мистецтва, споконвічні зразки 
прадавньої музичної культури, багато в чому втрачені в сучасному Казахстані че-
рез низку суспільно-політичних змін ХХ століття. Своєчасний пошук, фіксація 
та систематизація цього матеріалу є нагальною потребою національного мисте-
цтвознавства і стане певним внеском у науковий аналіз сучасного стану культури 
Казахстану як єдиного багатогранного феномену, – підкреслює дослідниця6 [Жу-
масеитова 2013, 82]. Становлять також значний інтерес меморіально-культові 

4 Шежире (каз. шежіре) – генеалогічний родовід у казахів. Зазвичай це письмове або 
усне перерахування пращурів по прямій чоловічій лінії. 

5 “Жети ата” (“Жеты ата”) – “сім поколінь”. За казахським звичаєм, усі нащадки одно-
го діда до сьомого коліна вважаються близькими родичами. Стародавній звичай вимагає 
знати сім поколінь пращурів і забороняє шлюби усередині роду.

6 Г. Жумасеїтова також звертає увагу, що Китай посідає одне з перших місць за кіль-
кістю об’єктів, включених у списки нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО і та-
ких, що потребують охорони; в цьому списку чимало об’єктів культурної спадщини ін-
ших народів, але поданих від імені Китаю. У цьому напрямку держава веде постійну 
роботу, на яку виділяються чималі державні кошти. Будь-яка культурна спадщина перебу-
ває під опікою й обов’язково ретельно вивчається, потім визначаються її зберігачі як на 
державному, так і обласному, районному рівнях. У цих питаннях перейняти досвід Китаю 
для нашої країни було б досить корисно, – зазначає дослідниця [Жумасеитова]. Існує ба-
гато додаткових виплат для діячів культури та мистецтва, видаються патенти для так 
званих “хранителів нематеріальної культури” [Орынбаева 2013, 183]. Так, казахські кін-
носпортивні ігри і народна медицина в список нематеріальної культурної спадщини дер-
жавного рівня включені як “такі, що належать казахському народові” [Лаханулы 2015; 
див. також: Макулжан 2008, 35].
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споруди казахів Монголії та Китаю, особливо різні традиційні та архаїчні елемен-
ти, що збереглися дотепер, багато з яких зникли з погребально-поминальної атри-
бутики казахів на території розселення основного етносу [Турганбаева 2014, 408]. 

У 2012 році в Сіньцзянському медичному університеті (Урумчі) започаткува-
ли навчання студентів за спеціальністю “казахська традиційна медицина”. У са-
мому Казахстані казахської медицини студентів навчають не скрізь, викладають 
здебільшого її історію [Алимова 2013]. У КНР же фінансування наукових дослі-
джень у сфері казахської традиційної медицини збільшується щороку. Перші до-
слідження розпочалися в Китаї ще в 1985 році. За словами відомого казахстан-
ського історика-китаєзнавця К. Хафізової, в Китаї з кінця 1980-х рр. почали 
масово випускатися пам’ятники письмової культури народів Китаю, реставрува-
лися старі й зводилися нові матеріальні пам’ятки. Відбулося повернення до тра-
диційної культури, і відновилося почуття поваги до неї [Хафизова 2012, 56]. Ка-
захстанська дослідниця А. Макулжан розповідає, як організацією “Казахський 
народний фольклор” за 10 років роботи були видані 4 збірники казахської народ-
ної духовної спадщини. Для цього була створена спеціальна експедиція, яка зби-
рала матеріали по аулах. З метою пропаганди казахської спадщини вибране пере-
клали китайською мовою. Зразки фольклору казахів КНР видали в трьох великих 
томах. І організація експедиції, і придбання рукописів фінансувалися Китайською 
державою [Макулжан 2008, 34].

За результатами експедиції до Алтайського автономного округу СУАР (2012 р.) 
Г. Оринбаєва, зокрема, зазначає, що у книгарнях Алтаю досить багато книг ка-
захською мовою. Серед них чимало етнографічних видань про звичаї, обряди, 
національну кухню, ігри, одяг казахів. Є багатотомні видання, що містять істо-
ричні джерела про казахів, а також чимало творів місцевих поетів і прозаїків 
[Орынбаева 2013, 187]. На думку дослідниці, той факт, що Китай знаходить чи-
малі кошти для вивчення казахів, вказує на те, що уряд надзвичайно зацікавлений 
у налагодженні в краї мирних міжетнічних відносин. Слід зазначити також, що в 
КНР триває переклад творів казахських і уйгурських письменників китайською 
мовою, організується систематична робота з їхньої пропаганди серед китайських 
читачів, надається фінансова підтримка, обсяг якої щорічно збільшується [Пра-
вительство Китая… 2011].

Дослідники фіксують часткове і почасти комплексне збереження традиційних 
основ культури в більшості місць розселення казахів Сіньцзяну, яких окремі до-
слідники називають “останніми кочівниками Китаю” [Ажигали 2014, 24]. Так, 
значна частина населення аймаків Ілі, Тарбагатай, Алтай веде переважно тради-
ційне скотарське господарство в його напівкочових і напівосілих формах, із роз-
веденням основних видів худоби (овець, коней, верблюдів, корів і яків), поголів’я 
якої в казахських районах, мабуть, перевищує 10 млн. Нині скотарські поселення 
казахів у їхньому класичному варіанті можна спостерігати тільки в казахів Ал-
таю – в Західній Монголії та Західному Китаї – місцях компактного розселення 
казахської спільноти, представники якої й на початку XXІ ст. продовжують жити 
в умовах напівкочового-напівосілого побуту [більше див.: Казахи Китая]. Дослід-
ники відзначають успіхи тваринників-казахів у сфері народної селекції різних 
видів худоби. В усіх тваринницьких районах Сіньцзяну традиційні промисли та 
ремесла казахів переважно збережені й відіграють в економічному житті місце-
вого населення помітну роль [Ажигали, Орынбаева 2013, 154]. 

Доповнює та підтверджує спостереження казахстанських науковців преса 
РК. Так, зокрема, розповідають про фабрику в Кульджі, що шиє національний 
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казахський одяг – ТОВ “Тасбулак”. Її власниця, перш ніж зайнятися бізнесом, 
тривалий час проводила дослідження, по крихтах збирала збережені дані про 
види національних орнаментів, способи вишивання, стилі. Вона відкрила неве-
лику школу при своїй фабриці, куди регулярно набирає учениць і безкоштовно 
навчає. Деяким приїжджим з інших районів надається й житло. Підтримку надає 
держава, щорічно виділяючи підприємниці чималу суму [Как живут казахи… 
2015]. Фабрика працює за чотирма напрямами – національний весільний одяг, 
сценічні костюми; товари для туристів, сувеніри; постільна білизна, штори, по-
кривала; пошиття юрт. Юрти замовляють для музеїв, на масштабні державні за-
ходи (нещодавно й Казахстан замовив цілу партію) [Как живут казахи… 2015]. 
Товар під маркою “Тасбулак” поширюється у Китаї, Казахстані, Туреччині й 
Монголії. Нещодавно фабрика отримала велике держзамовлення на пошиття ці-
лого етнографічного аулу зі ста юрт – повністю укомплектованих, від внутріш-
нього оздоблення до зовнішнього оформлення. Під цей проект уряд Китаю виді-
лив, за різними даними, від 6 до 8 га землі й надав фінансування. “У казахів є 
22 різних видів юрт. І наша головна мета – показати їх усі. Побудувати з них ціле 
селище, для того, щоб познайомити з нашою культурою представників інших на-
ціональностей”, – зазначив керівник казахського національного музею міста 
Кульджи Азіралі Аміртбекули [Школа по пошиву казахских… 2015]. Додамо, що 
окрім підтримання та розвитку казахської культури в Китаї, такий етнопарк, зви-
чайно, приваблюватиме багато туристів, і на це розраховує місцева влада, для 
якої туристичний напрям – одна з важливих галузей економічного життя СУАР.

Низька урбанізація, освіта рідною мовою, ізольоване життя на окраїні Китаю, 
подалі від масованого китайського культурного впливу, внутрішнє неприйняття 
китайського способу життя, яке й зараз можна зустріти у казахів Сіньцзяну, – усе 
це сприяло збереженню мови та культури, – слушно стверджує Т. Єсімова [Еси-
мова 2015]. Директор Інституту історії та етнології ім. Ч. Ч. Валіханова Х. Абжа-
нов зазначає: “Неабияке значення має накопичений казахами Китаю та Монголії 
досвід у цілісному збереженні національної культури, її розвитку в традиційних і 
професійних формах, збереженні та використанні етнокультурних досягнень у 
складний період ринкової модернізації, глобалізації, досвід, який може мати ак-
туальне застосування в сільській місцевості Казахстану” [Абжанов]. 

У працях казахстанських науковців вивчення закордонних казахських громад 
тісно пов’язане з питанням оралманів. Оралмани – це іноземці або особи казах-
ської національності, що не мали громадянства на момент здобуття Казахстаном 
державного суверенітету і що приїхали до Казахстану відповідно до законодавства 
РК для постійного проживання. Саме поняття “оралман” у перекладі з казахської 
означає “той, що повернувся”. Повернення казахів у Казахстан разом із природним 
зростанням сприяло збільшенню чисельності казахів та їхньої питомої ваги. Згід-
но із Законом про міграцію населення, оралманам надаються певні пільги, ком-
пенсації та інші види соціальної допомоги. З 1991 року в Казахстан повернулися й 
одержали статус оралмана 259 539 родин, або 953 908 етнічних казахів. Це стано-
вить 5,5 % від загальної чисельності населення РК [За 24 года… 2015]. Більшість 
оралманів – 61,5 % прибули з Узбекистану. 14,3 % є вихідцями з Китаю7.

На думку експерта в галузі міжнародної міграції О. Садовської, основна проб-
лема, пов’язана з оралманами з Китаю, полягає в їхній слабкій адаптації в казах-
станському суспільстві, через що репатріанти прагнуть зберегти громадянство і 

7 У 2000-ні в рамках репатріаційної політики на ПМП в Казахстан приїжджали пере-
важно етнічні казахи із Сіньцзяну [Алимов 2014]. 
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паспорти КНР [Алимов 2014]. Водночас К. Сироєжкін зазначає: “Ті, хто їдуть до 
нас, в основній своїй масі не поспішають розставатися з китайським громадян-
ством, оскільки його наявність у сукупності з можливостями, що відкриваються 
перед етнічними казахами в Казахстані, дозволяє досить успішно реалізовувати 
завдання по підвищенню добробуту родини й особистого соціального статусу. У 
всякому разі, саме про це свідчать мої особисті бесіди з успішно працюючими в 
Казахстані громадянами КНР казахської національності” [Сыроежкин 2010, кн. 1, 
154]. За словами дослідника, сіньцзянським казахам неофіційно дозволено виїж-
джати фактично до будь-яких громадян Казахстану (ступінь споріднення не пере-
віряється), а також на запрошення казахстанських установ і організацій. За 
рідкісними винятками, пов’язаними, головно, з проблемами безпеки, не заборо-
няється й переїзд на постійне місце проживання в РК. К. Сироєжкін наголошує, 
що ця тенденція, очевидно, активно підтримується як керівництвом автономного 
району, так і центральним керівництвом у Пекіні, оскільки її реалізація вирішує 
багато питань, що стоять перед автономним районом і центром [Сыроежкин 
2010, кн. 1, 152]. Так, прикордонні райони зміцнюються за рахунок представни-
ків ханьського етносу, що суттєво знижує рівень негативного впливу зовнішньої 
пропаганди; вирішується питання споконвічних протиріч і боротьби за першість 
між казахами та уйгурами, північчю та півднем, і це дозволяє зосередити основні 
сили на півдні Сіньцзяну, що перебуває в нестабільному економічному та полі-
тичному стані; поліпшуються казахстансько-китайські відносини. Нарешті, роз-
ширення масштабів рееміграції казахів із Китаю дозволить останньому зміцнити 
свій вплив у Казахстані [Сыроежкин 2010, кн. 1, 152–153]. Разом із тим, у казах-
станській пресі з’являється інформація, що ті, хто отримав статус оралмана, ро-
ками не можуть вивезти членів своїх родин із КНР. Особливо це стосується дітей. 
Казахи з Китаю в’їжджають у РК лише за приватними запрошеннями. А потім, 
одержавши посвідку на проживання і статус оралмана, їдуть до своїх родин і не 
завжди повертаються [Этноиммигранты… 2011].

Серед основних мотивів міграції оралманів із Китаю до Казахстану А. Макул-
жан виділяє такі: 

• політичні та ідеологічні (формування національної держави);
• демографічні (відсутність обмеження народжуваності);
• часткова непевність у майбутньому казахського населення в Китаї і побою-

вання перед загрозою асиміляції ханьською більшістю [Макулжан 2008, 36].
Більшість інших казахстанських дослідників наголошують переважно на 

останньому мотиві оралманів або тих казахів, які відправляють своїх дітей навча-
тися до Казахстану з надією, що ті там залишаться: загроза асиміляції казахів 
ханьською більшістю.

На думку низки фахівців, рівень життя населення в КНР вищий, перспективи 
економічного розвитку і зайнятості стабільніші, а пенсійне забезпечення – надій-
не, і тому серед казахської громади СУАР і в цілому Китаю не відзначається вели-
ких інтенцій із приводу переїзду до Казахстану8 [Макулжан 2008, 37; див. також: 

8 Схожі аргументи можна зустріти не лише серед науковців. Так, наприклад, казахстан-
ський студент, що навчався в Шанхаї, Т. Єстемесов на сторінках Інтернет-видання “Dialog” 
пише: “Казахи, як і раніше, розмовляють казахською. Вони не були асимільовані, як і рані-
ше використовують арабську писемність, усе як і раніше. Для більшості казахської молоді 
як для представників національних меншин існують численні пільги та преференції, і кво-
та прийому до вищих навчальних закладів – лише одна з них. І я тут кажу не про якісь бо-
гом забуті університети в Сіньцзяні, а про провідні ВНЗ Пекіна та Шанхая. Їхня доля в 
Китаї набагато краща, ніж невизначеність на казахстанській землі” [Естемесов 2010].
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Массового желания казахов… 2014]. К. Сироєжкін, зазначаючи, що казахи КНР 
не поспішають переселятися до Казахстану, наводить такі причини: по-перше, 
для казахів Китаю терени, на яких вони проживають сьогодні, є історичною та 
етнічною батьківщиною; по-друге, навіть у Сіньцзяні економічні умови життя за 
низкою параметрів кращі за казахстанські; по-третє, є негативний досвід репа-
тріантів із Монголії 1990-х рр.: більша частина так і не змогла адаптуватися в 
казахстанському соціумі [Сыроежкин 2010, кн. 1, 153–154]. Казахстанський гро-
мадський діяч М. Ауезов, відомий своїм критичним ставленням до китайської 
політики, також визнає: “Казахська діаспора в цілому живе в Китаї непогано. За-
гальний рівень освіти серед них високий, багато великих бізнесменів, просто за-
можних людей. Багато хто з них мають тісні зв’язки з Казахстаном, в основному 
в Сіньцзяні. Незважаючи на те, що невпевненість у майбутньому там відчуваєть-
ся, хвиля тих, хто повертається, знижується. Серед багатьох причин і те, що в 
Китаї зараз гарні соціальні гарантії, високі зарплати для фахівців. Та й тут (у Ка-
захстані. – І. О.) їх не завжди радо зустрічають, не завжди їм знаходиться робота, 
що відповідає їхньому освітньому та інтелектуальному рівню. А він, повторюся, 
досить високий”9 [Мурат Ауэзов… 2010]. 

Можна подекуди зустріти й сприйняття переселенців із КНР як агентів впливу 
[див.: Сыроежкин 2010, кн. 1, 153]. Наприклад, при обговоренні питання китай-
ської присутності в Казахстані директор консалтингової компанії “Ulagat 
Busіnewss Group” М. Каїрленов помітив, що небезпеку можуть становити орал-
мани, що переселяються з КНР, які згодом здатні стати агентами впливу Китаю в 
Казахстані. За його словами, зараз у відносинах двох країн іде цукерково-
букетний період, а згодом дії Піднебесної можуть стати більш наполегливими. 
Через 10–15 років потужна армія переселенців здатна висунути вимоги приєдна-
ти якісь регіони Казахстану до Китаю, – зауважив він10 [Муминов 2014]. Дивля-
чись на проблему оралманів із другого боку, О. Садовська, зокрема, характеризує 
переселенців із КНР як людей, орієнтованих на те, щоб залишитися в країні, 
дуже самостійних, що розраховують лише на власні сили. Вона розповідає, як 
оралмани з Китаю примудряються обживати та окультурювати безгосподарні 
землі, які або пустували десятиліттями, або до яких після розвалу Союзу ніхто не 
докладав рук [Восточное приграничье… 2014]. А оралмани їх зорюють, сіють 
бобові культури, збирають урожаї, причому для обробітку землі закупають малу 
сільгосптехніку. Навіть за допомогою свого невеличкого господарства, завдяки 
працьовитості, вони виявляються більш успішними, ніж казахи-переселенці з 

9 У тому ж Сінцзяні в аулах уже практично не залишилося казахської молоді. Казахи 
або сидять на керівних посадах в Урумчі та Кульджі, або емігрують у сусідній Казахстан, 
де вже сформувалася досить представницька група освічених казахів із Китаю, – розпові-
дає казахстанський журналіст С. Малєєв після відвідин СУАР [Малеев 2013]. Водночас у 
стенограмі круглого столу на тему “Почему оралманам очень сложно влиться в казахское 
общество?”, проведеного Радіо Азаттик, зокрема зазначається: “Серед оралманів є видат-
ні представники інтелігенції: високоосвічені літератори, діячі культури. Чимало фахівців 
у сфері юриспруденції, економіки, підприємництва та іноземних мов. Серед переселенців 
є державні діячі та політики. Однак, незважаючи на освіту і досвід, інтелект і навички, не 
всім вдається влаштуватися на роботу за фахом і покликанням. Багато оралманів на казах-
станському ринку праці залишаються й зовсім не затребуваними” [Аккулы 2010].

10 О. Садовська у 2008 році вказувала, що, за даними Комітету з міграції Міністерства 
праці та соціального захисту РК, майже 9/10 казахів, що прибули з Китаю, розселилися в 
сусідніх із Китаєм областях: Алматинській та Східно-Казахстанській [Садовская 2008, 
148–149]. 
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інших країн і навіть місцеві жителі. Дехто вже зараз досяг успіху в бізнесі й 
наймає на роботу місцевих казахів [Садовская 2015, 21]. Оскільки переселенці 
з КНР прибувають переважно з прикордонної ІКАО, то їхній бізнес розбудовуєть-
ся на тлі швидкозростаючого зовнішньоторговельного співробітництва СУАР із 
Казахстаном, частина якого відбувається за рахунок “народної” транскордонної 
торгівлі. В умовах дефіциту кваліфікованої робочої сили в Казахстані зайнятість 
оралманів підвищується: переселенці із середньою і вищою професійною осві-
тою працюють у якості керівників, викладачів вузів і вчителів шкіл, фахівців, ро-
бітників [Садовская 2015, 22].

Водночас, досконало знаючи китайську, оралмани з Китаю не настільки впев-
нено володіють рідною казахською. Як з’ясувалося за результатами опитування 
2009 року, оралмани з Китаю не дуже активно вивчають сучасну казахську мову, 
що базується на кириличній графіці. Тобто виникає гіпотетична ймовірність того, 
що вони можуть залишитися якимось анклавом, досить закритим (особливо до-
рослі переселенці, які дотепер користуються прийнятим у КНР варіантом казах-
ської мови, заснованим на арабській графіці). І важко сказати, що буде відбуватися 
усередині таких анклавів, чи будуть вони інтегровані в казахстанське суспіль-
ство, чи підтримуватимуть активніші соціальні зв’язки зі своїми одноплемінни-
ками в Сіньцзяні й тяжітимуть, таким чином, до Китаю більше, ніж до своєї но-
вої батьківщини, – зазначає дослідниця [Восточное приграничье… 2014; див. 
також: Мендикулова 2008, 162, 164].

Навпаки С. Мамбеталін, голова екологічної партії “Руханіят”, під час роботи 
круглого столу, проведеного Радіо Азаттик11, на тему: «Действительно ли в Ка-
захстане существует такое явление, как “оралманофобия”?», запропонував таке: 
“Якщо вивчити наших казахів із Китаю і дати їм роботу на китайських родови-
щах, які ми передали на 40–50 років в оренду, якби ми наполягли, щоб там пра-
цювали казахи з Китаю, – то в нас не було б жодних питань із тим же Каражанба-
сом12. Для нас це терра інкогніта, той же Китай, а для тих казахів, які живуть у 
Китаї, це нормально, тому що вони знають менталітет, знають, як вони працюють 
тощо. А ми зараз, навпаки, наших випускників за державні гроші відправляємо в 
Китай учити китайську мову, хоча в нас казахи, ті, хто приїжджає з Китаю, віль-
но володіють і казахською, і китайською мовами. Навіщо нам витрачати гроші на 
навчання наших випускників китайській мові?” [Аккулы 2011].

Зустрічається переконання, що оралмани – “золотий генофонд” казахського 
народу, оскільки більша частина споконвічної казахської традиційної культури 
збереглась у середовищі закордонних казахів (Монголії та Китаю), попри інокуль-
турне оточення [Касымова 2012, 42]. У статті “Как живут казахи в уйгурской про-
винции Китая” на Інтернет-ресурсі “Матрица.Kz” автор, описуючи свої відвідини 
Урумчі та ІКАО, відверто зазначає: “Кажуть, що вдалині від дому швидко забува-
ється коріння, національні традиції, звичаї, культура. Можливо. Але не у випадку 
із сіньцзянськими казахами. Склалося відчуття, що вони, навпаки, нас, місцевих 
казахстанців, можуть багато чому повчити. Що ми взагалі маємо лише слабень-
кий двовідсотковий розчин того, що знають вони” [Как живут казахи… 2015]. 

І тут цікаво провести одну паралель: так, буряти міського округу Хулун-Буїр 
АРВМ13 КНР, зберігаючи етнічну ідентичність, вважають себе традиційними бу-
рятами, на відміну від русифікованого, з їхньої точки зору, бурятського населення 

11 Радио Азаттык – казахська редакція Радіо “Вільна Європа”/Радіо “Свобода”.
12 Нафтогазове родовище “Каражанбас” на заході Казахстану. 
13 АРВМ – Автономний район Внутрішня Монголія.
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Росії. Аналіз стану найважливіших етнічних ознак (мови, матеріальної та духо-
вної культури) цієї частини етносу дозволяє дослідникам зробити висновок, що 
процеси втрати етнічної самобутності в їхньому середовищі мали значно менші 
масштаби, аніж у бурятів Росії [Бороноева 2001, 111; 113]. Слід зауважити, що 
йдеться про спільноту у 8224 буряти (за даними 2004 року). Отже, казахи напев-
но не одинокі в спроможності зберегти свою самобутність і національну свідо-
мість на теренах КНР, це поки вдається й іншим етнічним групам.

Водночас слід зауважити, що в 1992 р. Всесвітня асоціація казахів оголосила, 
що саме казахи Монголії зберегли традиційну культуру та мову краще, ніж каза-
хи, які проживають в інших країнах14 (казахська мова використовується на офі-
ційному рівні в районах проживання казахів) [Касымова 2011а, 136]. За словами 
директора аналітичного центру ВАК К. Балтабаєвої, казахам, які живуть у Мон-
голії, вдається зберігати національну культуру: “Казахська діаспора в Монголії – 
унікальна. Казахи живуть у Монголії… за 1600 км від столиці – Улан-Батора. Тому 
вони не зазнають впливу великих міст. У Монголії працюють 42 школи з казах-
ською мовою навчання. Діти, навпаки, погано знають монгольську мову. Обидва 
народи – кочові й прекрасно розуміють один одного. Можна сказати, що казахам 
із Монголією пощастило” [Эксперт… 2013; див. також: Орынбаева]. Отже, зазна-
чається, що казахам Монголії вдалося уникнути асиміляційного впливу зовніш-
нього світу, зберегти в первозданному вигляді найважливіші елементи традицій-
ної народної культури. Цю ситуацію вчені Монголії казахської національності 
пояснювали двома причинами: по-перше, казахи Монголії уникли репресій на 
ідейно-політичному ґрунті, по-друге, завдяки схожості кочової культури монголів 
і казахів [Балтабаева 2014, 87]. Перевага, що віддається Монголії казахстанськи-
ми науковцями, цікава й тому, що, вочевидь, монгольська держава поки не забез-
печує вдосталь тамтешні казахські культурні осередки15 [див.: Балтабаева 2014, 
87–88]. Тобто, фінансова підтримка з боку держави не є вирішальним фактором 
при оцінці становища казахської громади в тій чи іншій країні. Не викликає го-
стро негативної реакції навіть той факт, що останнім часом у казахських школах 
лише казахська мова і література викладаються казахською мовою, а інші пред-
мети – монгольською [див.: Балтабаева 2014, 88]. У той же час подібна ситуація з 
казахськими школами в СУАР є основним приводом для занепокоєння як казах-
станських науковців, так і експертного середовища.

Шостий перепис населення КНР показав зростання кількості казахів у містах 
особливого статусу центрального підпорядкування, до яких належать Пекін, 
Тяньцзінь, Шанхай, Чунцін. Якщо в середині 1982 р. у них проживав 231 казах, 
то у 2010 р. – 2976 казахів, тобто кількість зросла в 13 разів, причому по всіх міс-
тах [Baltabayeva 2014, 154]. На думку науковців ВАК, присутність казахів у цих 
мегаполісах, де постійно і тимчасово проживає понад 84 млн. громадян Китаю, 
свідчить про якісні зміни в казахській громаді в умовах економічної реформи кін-
ця 1970-х років, перехід до ринкової економіки, розвиток внутрішньої трудової 

14 За словами казахстанського етнографа С. Ажигалі: “Західна Монголія – це унікаль-
не, у багатьох відношеннях єдине місце у світі, де в комплексному вигляді збереглася 
традиційна культура казахів – починаючи зі скотарського господарства, самобутньої сис-
теми поселення й до проявів обрядового життя, народних знань” [цит. за: Балтабаева 
2014, 79].

15 “Ринкова економіка, відсутність кадрів важко позначається на національній культу-
рі, споживачі якої в основному проживають у сільській місцевості”, – пише К. Балтабаєва 
[Балтабаева 2014, 87].
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міграції за межі регіонів традиційного проживання, зростаючу мобільність насе-
лення, і в першу чергу кваліфікованих кадрів, які володіють китайською мовою, 
в тому числі й жінок, а також навчальну міграцію казахської молоді, націленої на 
здобуття конкурентоспроможної освіти китайською мовою, затребуваною у всіх 
сферах народного господарства, бізнесу та міжнародного співробітництва 
[Baltabayeva 2014, 154]. Мовляв, зрозуміле прагнення освічених казахів виявити 
свій потенціал у внутрішніх районах Китаю, де існує свобода економічної діяль-
ності, бізнесу, великий ринок капіталу, праці, попиту робочої сили, товару, між-
народного туризму. Натомість К. Сироєжкін підкреслює, що, незважаючи на 
значний прогрес, досягнутий у справі підвищення культурного і загальноосвіт-
нього рівня казахів Сіньцзяну, він залишається відносно низьким, хоча і значно 
вищим, ніж у представників уйгурського етносу. Невисокий рівень освіти визна-
чає й відповідні сфери зайнятості казахського населення Сіньцзяну. 78 % казахів 
зайняті в землеробстві, скотарстві, рибництві та лісовому господарстві [Констан-
тин Сыроежкин… 2015]. Водночас, за словами дослідника, на сьогоднішній день 
більша частина представників казахської етнічної громади КНР – це люди, чиє 
становлення довелося на роки реформ. Це означає, що вони, з одного боку, на 
власному досвіді відчули ті зміни, які мали місце в Китаї за останні 30 років; а, з 
другого боку, – що теоретично повинні мати підприємницьку хватку, – зазначає 
К. Сироєжкін [Сыроежкин 2010, 143]. На жаль, автору зустрілося небагато казах-
станських наукових праць, де уважно розглядається такий цікавий і переломний 
період у житті казахської спільноти в Китаї на початку ХХІ ст. 

Здійснення програми “освоєння західних земель” логічно призводить до 
штучного зростання населення регіону за рахунок ханьців, певних кадрових об-
межень, що також викликає помітне занепокоєння корінних мешканців СУАР і 
казахстанських експертів, які спостерігають за станом справ у Сіньцзяні [Balta-
bayeva 2014, 157; Ескенбай 2007; Макулжан 2008, 35–36 та ін.]. Ведення сільсько-
господарської діяльності зустрічається із серйозною конкуренцією з боку хань-
ців, де ця сфера поставлена воістину на промислові рейки. Рівень безробіття 
серед усіх нацменшин досить високий, водночас приїжджі ханьці, відомі своєї 
працездатністю й умінням виживати в складних умовах, найчастіше “перехоплю-
ють” роботу в місцевого населення, що провокує зростання внутрішнього невдо-
волення [Каукенова 2015]. Казахська громада не одинока в своїх побоюваннях. 
Занепокоєні й тувинці Алтайського округу (близько 2500 осіб). “Останнім часом 
наших одноплемінників у Китаї хвилюють питання їхнього майбутнього як етно-
су: чи зможуть вони залишитися тувинцями через 50–60 років; чи збережуть на-
ступні покоління рідну мову, звичаї й традиції пращурів. Побоювання ці породи-
ло поступове збільшення кількості китайців у цих краях”, – зазначає російський 
етнолог Ж. Юша після відвідин Алтайського округу 2011 року [Юша 2011].

Традиційним заняттям казахів було кочове й напівкочове скотарство, яке в цей 
час переживає серйозну кризу, викликану планами китайського уряду з еконо-
мічного розвитку західних регіонів країни (нафтогазовий сектор, транспортні 
коридори, переведення сільського господарства на капіталістичні рейки, еко- і ет-
нотуризм) [Касымова 2011, 128]. Так, одним із неоднозначних аспектів у житті 
китайських казахів СУАР, що привертає увагу етнологів КР, є седентаризація, що 
триває з 1980-х рр. Влада СУАР здійснює програму переведення кочівників на 
осілий спосіб життя шляхом надання їм грошової допомоги та житла. За словами 
місцевих чиновників, це робиться для того, щоб вони повною мірою користува-
лися результатами розвитку сучасного суспільства Китаю, включно з доступом 
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до медичного обслуговування та освіти. До того ж, збільшення кількості кочівни-
ків і поголів’я худоби призводить до погіршення пасовищ, – заявляє місцева вла-
да [див.: Касымова 2011, 132]. На сесії китайського парламенту у березні 2013 р. 
влада повідомила про грандіозний план переселення 400 мільйонів сільських 
жителів у міста протягом 10 років. На ці заходи китайський уряд ладний був ви-
ділити 6,4 трлн. доларів. Керівництво КНР вважає, що урбанізація є основою 
економічного розвитку країни, а також найбільшою та найважливішою силою 
розширення внутрішнього попиту Китаю [Сулейменов 2013]. Отже, процес ак-
тивної урбанізації охоплює й СУАР і призводить до значних змін у соціально-
економічному житті сільського казахського населення Західного Китаю.

Донедавна у казахів китайського Алтаю активно функціонувало кочове та на-
півкочове скотарство, яке наразі зазнає істотних змін, хоча багато традиційних 
елементів колишнього скотарського господарства зберігаються (наприклад, тран-
спортування вантажів при перекочівлях відбувається як вантажним транспортом, 
так і на верблюдах). В Алтайському окрузі швидкими темпами іде будівництво 
селищ для осідаючих скотарів. При цьому передбачені різні пільги й виплати-
компенсації за їхній перехід на осілість. Під час експедиції 2012 року співробіт-
ники відділу етнології Інституту історії та етнології імені Ч. Валіханова побували 
в такому аулі осілих скотарів – кистаці16 Байгетобе, розташованому біля села 
Дурє [Орынбаева 2014, 242]. Кожній родині скотарів виділяється по 50 му землі – 
15 га. Будуються будинки з різною житловою площею. За будинок у 80 квадратів 
30 тис. юанів сплачує той, хто заселяється, іншу суму сплачує держава. Менш за-
безпечені беруть будинки в 50 кв. м, сплачуючи близько 17 тис. юанів, 55 тисяч 
юанів вноситься з державної скарбниці. Ті, хто не має і цієї суми, беруть кредит. 
Електрифікацію, забезпечення водою, будівництво доріг та освітлення селищ та-
кож бере на себе держава. Однак, попри значну державну підтримку, деякі місце-
ві жителі занепокоєні політикою седентаризації, побоюючись, що це призведе до 
падіння рівня життя колишніх скотарів [Орынбаева 2014, 242].

За вищезгаданими результатами дослідження групи “Суспільна думка”, наразі 
соціально-економічне самопочуття казахів Сіньцзяну більш-менш вирівнюється 
завдяки туристичному кластеру в Ілі-Казахському автономному окрузі. Мовляв, 
за всю туристичну інфраструктуру округу відповідають казахи17, які завдяки цій 
обставині й підвищують свій добробут [Сурганов 2015]. Відповідно до довго-
строкових, стратегічних планів економічного та соціального розвитку як СУАР у 
цілому, так і китайського Алтаю зокрема, в останньому, поряд із помітними 
господарсько-інфраструктурними змінами, ведеться інтенсивна робота з облашто-
ваності району в зону туризму, формування тут туристичного кластера, причому в 
найближчій перспективі, – зауважують казахстанські етнологи, розповідаючи, зо-
крема, про озеро Канас [Ажигали, Орынбаева 2013, 154]. За їхніми словами, ту-
ристичний бізнес розбудовується і в інших районах розселення казахів – таким є 
велика ущелина Богда, на південь від м. Фукана, за 80 км на схід від Урумчі, де у 
верхів’ях розташоване мальовниче озеро Богдаколь. До нього веде прекрасно об-
ладнана дорога довжиною 20 км. Місцевість здавна обживалася казахськими ско-
тарями, багато з яких нині осіли й залучені в сферу обслуговування численних 
туристів. На березі цього великого озера, де зараз ходять теплоходи, утворилося 

16 Кистак (кыстак, від тюрк. зимовище) – селянське поселення в Середній Азії, спо-
чатку – зимівлі кочівників і напівкочівників.

17 Таке твердження є певним перебільшення, як буде видно з нижченаведеного мате-
ріалу.



109

ціле юртове містечко, де поселяються гості: китайці, іноземці [Ажигали, Орын-
баева 2013, 154]. У вищезгаданій ущелині Богда створений великий Центр ка-
захської культури “Хан сарайы” з музеєм, у якому є досить репрезентативна 
етнографічна експозиція; сам будинок музею споруджений у стилі народного зод-
чества казахів Східного Туркестану. Цікаво, що цей культурний центр створено з 
ініціативи одного китайського бізнесмена за участі місцевих казахських етногра-
фів [Ажигали, Орынбаева 2013, 155].

Висвітлюючи розвиток туризму в СУАР, казахстанські дослідники не втри-
муються від порівняння зі станом справ у цій галузі в РК. “Однак, повертаючись 
до туризму, що активно розбудовується, у Китаї, у який залучені й наші співвіт-
чизники, мимоволі виникає питання: чому б і в нас у Казахстані, у не менш ма-
льовничій частині Алтаю, не створити туристичні райони з відповідною інфра-
структурою?” – виникає питання казахстанських етнологів [Ажигали, Орынбаева 
2013, 155; див. також: Где-то по соседству… 2013]. “На відміну від нашого Мар-
каколю, на Канасі зуміли розвинути інфраструктуру туризму. До послуг відпочи-
ваючих комфортабельні кемпінги, водні лижі й повітряні кулі, прогулянки по 
озеру на суднах, знайомство з побутом і звичаями казахів, монголів і тувинців, 
які тут живуть, для чого створені етнографічні аули”, – пише А. Самаєв [Самаев 
2004]. Водночас зауважимо, що існують не лише позитивні сторони в успішному 
функціонуванні таких етнопарків. Так, російські дослідники, визнаючи, що ет-
нографічний туризм приносить немалий зиск представникам нацменшин КНР і 
надає робочі місця на допоміжних об’єктах, пишуть про комерціалізацію їхньої 
національної культури, яка починає виключно орієнтуватися на етнотуризм (на-
приклад, проведення фестивалів і різноманітних конкурсів націлене на залучення 
туристів тощо), коли комерційна експлуатація своєї етнічної приналежності стає 
нормою [Булдакова 2006, 81; Ставров 2007, 23, 25].

Казахстанські науковці та експертне середовище фіксують інший негативний 
фактор, спричинений розширенням туристичного бізнесу та відповідної інфра-
структури в традиційних місцях проживання та кочівлі насамперед алтайських 
казахів КНР. 5 жовтня 2007 року на сайті “Eeurasianet” з’явився матеріал неза-
лежного дослідника Дж. Лілліс, присвячений проблемі поступового зникнення 
національної казахської культури в СУАР [див.: Д. Лиллис… 2007]. На прикладі 
розвитку туристичної інфраструктури навколо Канасу Дж. Лілліс розповіла, як 
природна краса краю перетворилася на загрозу кочовому способу життя. До озе-
ра проклали бруковані дороги уздовж стежок, що з’єднують зимові й літні пасо-
вища кочівників. Казахи, які проживають на території державного природного 
парку Канас – створеного з метою розвитку туризму і захисту навколишнього се-
редовища, – говорять, що представники влади часто велять кочівникам перебира-
тися в інші місця, щоб звільнити місце під будівництво готелів, ресторанів та 
інших об’єктів туристичної інфраструктури. Одні місцеві жителі розповідають, 
що їх попросили пересунути свої будинки, інші кажуть, що їм більше не дозво-
ляють жити в юртах у районах, де тепер розміщають туристів [Д. Лиллис… 
2007]. Більшість юрт у головному туристичному селі в самому серці парку – це 
сувенірні крамниці, у яких працюють ханьці. Однак гарячкові темпи освоєння те-
риторії створюють також загрозу для екології: адже для реалізації планів потрібні 
додаткові джерела води й енергії, а відвідувачі інтенсивно забруднюють терито-
рію. Більша частина прибутків іде в кишеню китайських бізнесменів з інших ра-
йонів Китаю, яким належать готельно-ресторанні комплекси й сувенірні крамниці 
[Д. Лиллис… 2007; див. також: Yuxin Hou 2014]. Місцеві жителі також заробляють 
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на приїжджих, хоча й меншою мірою: вони здають туристам кімнати, катають їх 
на конях і фотографують із верблюдами й гірськими козами. У місцях особливо 
великого напливу туристів підприємці, які бажають продати свої товари і послу-
ги, відтепер зобов’язані платити певну суму за можливість працювати. Коли за-
будовники націлилися на їхні землі, деякі сіньцзянські казахи вирішили продати 
все і виїхати, дехто – до Казахстану. Дж. Лілліс припускала, що з прискоренням 
темпів освоєння цих місць все більша кількість сіньцзянських казахів вирішить 
переїхати до РК [Д. Лиллис… 2007]. У відповідь на це припущення на сайті 
“Центразия” (12.10.2007) з’явився інший матеріал під назвою “Казахи в Синьцзя-
не – как им быть?”, де визнавалося, що казахське населення у Китаї, яке протягом 
останніх десятиліть збільшувалося куди вищими, ніж їхні родичі в самому Казах-
стані, темпами, може незабаром підпасти під демографічну тенденцію зовсім ін-
шого характеру внаслідок залучення все більших мас казахів у суто китайське 
середовище з наступною їхньою асиміляцією [Ескенбай 2007]. Матеріал містив 
переважно розмірковування про ймовірність переїзду китайських казахів до Ка-
захстану, і автор слушно сумнівався, чи всі казахи КНР цього забажають.

Перший заступник голови президії ВАК Т. Мамашев, який влітку 2009 р. від-
відав казахські автономії Китаю, розповідав про відвідини озера Канас і спілку-
вання з тамтешніми казахами. Останні, за словами Т. Мамашева, побоюються, що 
незабаром їх витіснять з історичних земель [Капкызы 2009]. Земля не є будь-
чиєю власністю, яка могла б передаватися в спадщину з покоління в покоління, а 
є власністю держави. Тому, вважають китайці, вона повинна належати державі й 
служити інтересам держави. Казахи, які здавна жили навколо озера Канас, звели 
близько 300 юрт на його березі й заробляли на життя обслуговуванням туристів. 
Потім кількість дозволених для зведення юрт була зменшена до 150, а з часом – 
вже до 70. «Напевно, через один-два роки нам не дадуть навіть заглядати сюди, – 
скаржаться тамтешні казахи. – Тепер наша надія – це переселення в Казахстан… 
Часи пісні “Що зрівняється з чудовою природою землі нашої – рідного Алтаю” 
уже пішли в минуле, є історією. Тепер нам не повернути наші джайляу18» [Кап-
кызы 2009].

У 2014 році черговий раз поширилась інформація, що пасовища й джайляу ко-
чових казахів у Сіньцзяні були відібрані для “державних потреб”. Низка активіс-
тів у Китаї та Казахстані у зв’язку з цими подіями висловили своє невдоволення 
в Інтернеті. Р. Айипули, виконавчий директор республіканської суспільної орга-
нізації “Жебеу”, активіст, який переїхав на початку 1990-х років із Китаю в Ка-
захстан і займається питанням казахських діаспор, прокоментував цю інформа-
цію так: “В останні 20 років це відбувається в Сіньцзяні постійно. Звичайно, тут 
є й державні будівельні проекти. У зв’язку з освоєнням західного регіону Китаю 
будівництво розвивається інтенсивно. Зросла кількість проектів, пов’язаних із бу-
дівництвом шляхів, мостів, із перекриттям гирл річок задля одержання електро-
енергії. Оскільки більша частина цих проектів здійснюється в інтересах держави, 
виплачуються компенсації. Однак ці проекти не можуть не стикатися з інтереса-
ми місцевих жителів” [Лаханулы 2014]. У зв’язку з реалізацією урядової програ-
ми розвитку західних районів Китаю зросла тенденція обезземелювання сільської 

18 Джайляу (тюрк.) – літні пасовища в Середній Азії і на Алтаї, що розташовуються в 
горах, на поверхнях вирівнювання, а також у широких річкових долинах і улоговинах. 
Джайляу мають бути вдосталь забезпечені травостоєм, водопоєм, оптимальною (віднос-
ною) прохолоддю, аерацією, відсутністю комах, що п’ють кров; для них характерна від-
сутність стаціонарних будівель.
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частини сіньцзянських казахів. Казахи втратили літні пасовища, місця їхнього 
традиційного проживання активно купуються ханьцями, – роблять висновок нау-
ковці з ВАК [Одна десятая процента… 2014; Baltabayeva 2014, 157]. Казахстан-
ські етнологи зауважують: “…єдиний сумний момент – поступово звужується 
сфера побутування традиційної казахської культури, і окремі групи скотарів-
казахів змушені кочувати високо в горах. Але, здається, у сучасну епоху цей про-
цес відмирання старотрадиційної культури є, у принципі, неминучим. Втішним є 
те, що саме казахське населення Сіньцзяну прагне зберігати етнографічні засади 
культури – особливо в області духовної, а також і в доступних формах матеріаль-
ної сфери” [Ажигали, Орынбаева 2013, 154].

Отже, розглянувши низку наукових розвідок казахстанських істориків, етно-
логів, соціологів, політологів, присвячених сучасному становищу казахської гро-
мади в КНР, можна зробити висновок, що головну увагу, а також захоплення в 
більшості з них викликає спроможність китайських казахів зберегти свою тради-
ційну культуру та національну самобутність, попри трансформації та трагедії 
ХХ ст. Завдяки цьому вони, фактично, сприймаються як “справжні” казахи, такі 
як належить. У той же час виглядає, що при оцінці сучасних змін, яких зазнає 
господарство казахських кочівників внаслідок китайських реформ, казахстанські 
дослідники набагато стриманіші. Вочевидь, збережені впродовж трагічного 
ХХ ст. і відновлені за останні десятиліття модернізації традиційна культура та 
форми господарювання китайських казахів, з одного боку, мають розвиток та со-
лідну державну підтримку (що імпонує казахстанським науковцям-гуманітаріям). 
З другого – під загрозою опиняється насамперед одна із засад казахської само-
бутності, втрачена радянськими казахами і збережена в СУАР, – номадизм. Побу-
довані на польових дослідженнях та інтерв’ю з китайськими казахами й 
оралманами казахстанські наукові розвідки засвідчують подвійність, неоднознач-
ність ситуації: так, за послідовної модернізації китайського суспільства добробут 
китайських казахів зростає, вони мають всі можливості для розвитку своєї націо-
нальної культури, і водночас стрімкий економічний розвиток СУАР, урбанізація, 
розбудова туристичної інфраструктури, щонайменше, видозмінюють традиційні 
форми господарства разом зі споконвічними землями казахських номадів, фак-
тично наближуючи автентичну казахську громаду до втрати своєї національної 
самобутності.
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КИТАЙСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

КОНЦЕПТУАЛЬНІ МЕТАФОРИ НА ПОЗНАЧЕННЯ СТОСУНКІВ
ГОНКОНГУ ТА МАТЕРИКОВОЇ ЧАСТИНИ КНР
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДРУКОВАНИХ ЗМІ)

Є. В. Гобова

Перед тим як звертатися до класифікації та аналізу сучасних номінацій материко-
вого Китаю слід розглянути проблему ідентичності жителів Гонконгу, оскільки з 
90-х років минулого століття, а точніше від 1997 року, коли відбулося возз’єд-
нання з Китаєм, разом із швидкою інтеграцією Гонконгу в економічну сферу КНР, 
відбулася різка зміна пропорцій населення, що відносить себе до “китайців” або 
“гонконгців”, включно з проміжними варіаціями “китайський гонконгець” та 
“гонконзький китаєць”.

Безсумнівно, наразі жителі Гонконгу не визначають себе як повністю окре-
мий та незалежний від КНР народ, хоч це і не завжди може напряму позначатися 
в мові. Навіть найбільш критично налаштовані суспільні діячі Гонконгу не нама-
гаються “повернути” півострів під прапор Великобританії, хоч певні сентименти 
з приводу втраченого колоніального минулого можна зустріти у статтях окремих 
журналістів, що займають радикальну антипекінську позицію [Ran 2009, 11].

Наприкінці 2014 року, до початку збору та аналізу матеріалів видань, було ви-
конано попередній поверховий огляд текстів найбільших гонконзьких ЗМІ та зро-
блено висновок, що найбільш продуктивними концептуальними метафорами є 
КИТАЙ = РОДИЧ та КИТАЙ = ЗАГРОЗА. Таку різку розбіжність можна пояс-
нити недостатньо різноманітною підбіркою джерел: розглядалися лише три ви-
дання (South China Morning Post, Apple Daily, Ta Kung Pao), що не є повністю 
репрезентативними щодо політичних течій та цільової аудиторії. 

Для встановлення ключових слів для відслідковування та матеріалів, що мають 
стосунок до Китаю, а точніше його материкової частини, перш за все слід виокре-
мити основні номінації цієї країни та її мешканців і встановити “додаткові” су-
провідні слова, що можуть використовуватися синонімічно до обраних ключових 
слів. Головна проблема в цьому випадку полягає в тому, що частина ключових 
слів, що використовуються на позначення Китаю, не є ексклюзивними, оскільки 
Гонконг є невіддільною частиною КНР. Відповідно, як було з’ясовано в процесі 
обробки матеріалів, у певних тематичних рамках значення терміна 中國 чи China 
слід розглядати в ширшому контексті, щоби визначити діапазон його вжитку в 
кожному конкретному випадку.

Окрім офіційної назви Китайської Народної Республіки (中華人民共和國 
Zhonghua renmin gongheguo), котра зустрічається переважно в документах, існує 
ще декілька номінацій країни, що мають свою специфіку вжитку та стилістичні 
конотації. У нашій статті ми розглядаємо лише ті, що з’являються у пресі та 
онлайн-медіа Гонконгу. Серед них:

内地 neidi – “внутрішні землі”; 
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中國大陸 Zhongguo dalu – китайський материк. Зустрічається регулярно в по-
відомленнях новинного типу, часто в одному й тому ж тексті виступає синонімом 
до 内地;

大陸 dalu – “материк”. Буквально – “велика земля”; 
內陸 neilu – “внутрішні території”, “внутрішній материк”. Використовується 

значно рідше за (中國) 大陸 та 内地, але також належить до нормативної номіна-
ції материкових регіонів Китаю;

华夏、中夏、神州、中华 huaxia, zhongxia, shenzhou, zhonghua – історичні на-
зви Китаю, що іноді можна зустріти в друкованих та онлайн ЗМІ Гонконгу. Вжи-
ваються в матеріалах культурної чи історичної тематики або в цитатах. Що 
характерно, ці ж слова можуть вживатися й для позначення так званого “Велико-
го Китаю”, тобто для КНР із Гонконгом як його невід’ємною частиною, або у те-
риторіально невизначених контекстах, тобто таких, що можуть стосуватися як 
Великого Китаю, так і тільки самого Гонконгу.

Крім того, існує ще два терміни, котрі вкрай рідко використовуються журна-
лістами через свою негативну конотацію, але іноді з’являються у цитуваннях 
різко критичних висловлювань суспільних активістів чи звичайних користувачів 
Інтернету. 

強國 qiangguo – іронічне “сильна країна”. Дещо співзвучне із 中國 Zhongguo, 
з’явилося з популярного в самій КНР вжитку виразів на кшталт 经济强国 “еконо-
мічно сильна країна”, 体育强国 “спортивно сильна країна” тощо, котрі можна зу-
стріти в заголовках новин та загалом у матеріалах, що прославляють ту чи іншу 
галузь у країні. У кантонських медіа опозиційного до офіційного Пекіна напрям-
ку зустрічається в іронічному чи критичному значенні;

支那 zhina – лайливе слово на позначення Китаю, запозичення з варіанта сан-
скритської форми cīna у японській мові (спільне походження з англомовним Chi-
na та багатьма іншими варіантами у європейських мовах), в котрій поступово 
набуло зневажливого забарвлення. 

Найбільш часто вживаною та нейтральною за значенням назвою материкового 
Китаю є 内地, буквально – “внутрішня земля”. Так традиційно позначається ма-
терикова частина Китаю, що не лежить на узбережжі моря, або за словниковим 
визначенням: “Китай без Гонконгу та Макао”. У часи династії Цін так називалися 
ті провінції, де проживали ханьці, незалежно від географічного місцезнаходжен-
ня цієї території. У сучасній китайській мові це слово може використовуватися 
як на позначення власне материкової частини КНР, так і на ту частину країни, що 
не лежить не узбережжі моря чи не є острівною. Так, зокрема, острів Хайнань не 
входить до географічного поняття 内地, але входить як окрема провінція в складі 
КНР [Shen 2014, 63].

У сучасному Китаї є декілька номінацій країни, що можуть використовуватися 
в різних контекстах та у різних регіонах. Наприклад, навіть у материковій части-
ні Китаю в різних провінціях можуть використовуватися терміни 内地 та 内陆 із 
різним значенням. У південно-східних провінціях Ґуандун та Фуцзянь “’матери-
ковим Китаєм” вважаються всі інші географічно материкові території Китаю, 
окрім самих провінцій Ґуандун та Фуцзянь. 

У Гонконгу та Макао термін 内地 набув широкого вжитку лише з 1997–1998 ро-
ків, до “повернення Гонконгу” на позначення материкового Китаю вживалися в 
основному 大陸 (власне “материк”), 北京當局 (буквально “пекінська влада”) або 
中方 (“китайська сторона”, буквально “серединна сторона”, від традиційної на-
зви Китаю – 中国, Серединна держава). Повна форма 中国内地 та скорочена 内地 
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розповсюдилися серед населення через ЗМІ, проте частина старших мешканців 
Гонгконгу продовжує називати Китай 大陆 (“материк”) або 中国大陆 (“китай-
ський материк”). Що характерно, при використанні здебільшого географічних 
термінів у цьому контексті лише в окремих випадках вживається термін “північ” 
як вказівка на сторону світу, де розташована КНР відносно Гонконгу.

Крім того, в офіційних документах, що регламентують відносини між Гон-
конгом та КНР, термін 内地 позначає території Китаю, не включаючи автономні 
округи (Сіньцзян-Уйгурський автономний округ, Тибетський автономний округ 
та ін.).

Щодо мешканців материкової частини Китаю здебільшого використовуються 
терміни, похідні від названих вище номінацій країни шляхом додавання ієроглі-
фа 人 (ren) “людина”. Це можуть бути як абсолютно нормативні та нейтральні 
за значенням слова (大陸人 – людина з материка; 中國人 – китаєць; 內地人 – 
людина з внутрішніх земель), так і номінації з негативним або іронічним зна-
ченням (支那人 – етнофолізм на позначення китайців; 強國人 – іронічне “людина 
з сильної країни”). Існує також ціла низка етнофолізмів на позначення китайців, 
що використовуються у Гонконгу, Тайвані, Макао та інших регіонах Південно-
Східної Азії, проте вони не зустрічаються в тому типі матеріалів, що були обрані 
нами для відслідковування та аналізу образу Китаю та китайців, тому наводити 
їх у цій статті ми не вважаємо за необхідне.

Інша номінація материкових китайців, що має достатньо нейтральну конота-
цію та іноді зустрічається у друкованих та онлайн ЗМІ, – 自由行者 “вільний по-
дорожній”, що походить від 港澳自由行 (вільне пересування територіями 
Гонконгу та Макао, що було дозволене громадянам КНР з 2003 року, до цього 
часу вони могли відвідувати ці регіони лише у складі організованих туристичних 
груп). Вона вживається у вужчому сенсі, ніж перераховані вище, та стосується 
тільки відвідувачів із материкової частини Китаю, що прибувають до Гонконгу на 
короткий термін, часто з метою купівлі дорогих або недоступних на материку то-
варів. До них часто відносять також 水貨客 – “відвідувачів-контрабандистів”, 
людей, котрі їздять до Гонконгу щоденно з метою придбання та подальшого пе-
репродажу продукції місцевого виробництва на материку. Найчастіше це дитяча 
молочна суміш та інші товари для немовлят, які значно якісніші та безпечніші, 
ніж ті, що виробляються на материку.

Для пошуку матеріалів в англомовних джерелах були обрані такі ключові сло-
ва: PRC (People’s Republic of China), Mainland China, Beijing та China. Значення 
останнього визначалося контекстуально, оскільки термін China часто описує те-
риторію “двох берегів, трьох земель”: Гонконг, Тайвань, Макао. На відміну від 
китайського 中國, China частіше є синонімом PRC та регулярно вживається з ним 
у парі в межах одного й того ж тексту. Нейтральний за своєю конотацією 
“Китай”-China у культурній та рідше соціальній тематиці може бути загальним 
терміном для Великого Китаю (Greater China), чиї культурні надбання розділяє та 
сприймає як власні майже весь регіон Південно-Східної Азії. Ключовим словом 
для відбору матеріалів було також обрано Beijing, оскільки воно часто фігурує в 
статтях політичної тематики, де йдеться про політичні та економічні конфлікти 
між Гонконгом та КНР, хоча фактично є лише назвою столиці країни. Власне Пе-
кін є символічною репрезентацією керівництва та політичного спрямування Ки-
тайської Народної Республіки.

Серед наведених вище англомовних ключових слів також є тенденції до час-
тішого вжитку в певній тематиці. Зокрема Beijing, про який щойно вже йшлося, 
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також з’являється у статтях на тему охорони довколишнього середовища. Велика 
кількість таких матеріалів видається сезонно, у зимові місяці, під час вже тради-
ційного періоду сильного смогу.

На відміну від переходу Гонконгу під юрисдикцію Великобританії, Велика 
культурна революція розглядається корінними жителями Гонконгу як основний 
фактор, що роз’єднує Гонконг та материковий Китай [Jones 2015, 203]. Гонконг 
став колонією Британської імперії вимушено, в той час як Культурна революція, 
яка фактично знищувала тисячолітні традиції Китаю, відбувалася “добровільно”, 
без тиску з боку зовнішнього ворога. Тому причиною такого політичного, соціаль-
ного та культурного віддалення “двох берегів” колись єдиної Китайської імперії 
гонконгці в першу чергу називають саме добровільне відсторонення жителів ма-
терикової частини від тих традицій та культурних надбань, що складали основу 
їхнього спільного минулого, спільної спадщини. Навіть Сіньхайська революція 
1911 року не фігурує в сучасному медіа-просторі Гонконгу як причина виникнен-
ня таких розбіжностей та непорозумінь між жителями півострова та материка. 
Хоча часто зустрічаються сантименти про “втрачений” Великий Китай часів ди-
настії Цін, але здебільшого в контексті обговорення сучасних територіальних 
диспутів КНР (Маньчжурія, острови Сенкаку, Монголія, Південний Тибет тощо).

Крім того, навіть потенційна демократизація Китаю іноді видається не мен-
шою загрозою. Оскільки кінцевою метою керівників КНР є остаточне підпоряд-
кування Гонконгу, Макао та Тайваню під власну юрисдикцію, а “демократизація” 
стане лише приводом для створення тісніших стосунків, які дозволять позбавити 
Гонконг автономії, уникаючи формальних приводів для конфлікту. Ця безумовна 
“загроза” з боку материкового Китаю знайшла своє відображення і в тому мовно-
му матеріалі, що було нами зібрано та оброблено.

Крім того, активно критикується запропонована Ден Сяопіном модель “одна 
країна – дві системи”, як така, що не є об’єднуючим фактором, а натомість ство-
рює зайві проблеми для взаєморозуміння між Гонконгом та офіційним Пекіном 
[Clarke 2002, 24]. Не менш вагомим чинником, що стоїть на заваді об’єднання, 
жителі Гонконгу називають рівень життя громадян КНР та розбіжності у звичаях 
та культурі. При цьому в лінгвістичному плані значна віддаленість кантонської 
мови від стандартної китайської мови путунхуа не викликає суттєвих проблем 
щодо потенційного возз’єднання з материком. Навпаки, за останні десятиліття 
значно збільшилася кількість гонконгців, що вивчають або володіють із дитинства 
путунхуа [Fang, Lu 2012, 85]. Престижність кантонського діалекту залишається 
поза сумнівами, проте володіння путунхуа значно спрощує ведення спільного біз-
несу, з материковими китайцями та з іноземцями, які найчастіше обирають для 
вивчення саме путунхуа як найбільш розповсюджений варіант китайської мови. 
Значну роль у цьому процесі відіграв, зокрема, й Інститут Конфуція, який активно 
популяризує китайську мову та культуру за кордоном і який відкрив свій заклад 
і у Гонконгу. Фактично ж кількість людей, що володіє путунхуа, вже перевищила 
кількість людей, що володіють англійською мовою, яка до цього займала друге 
місце за кількістю носіїв після кантонського діалекту. Самі гонконгці не безпід-
ставно вважають кантонський діалект “більш правильною” версією китайської 
мови, оскільки саме у діалектах групи Юе значною мірою збереглася вимова се-
редньокитайської мови періоду династій Сун і Тан, на відміну від північних діа-
лектів, що лягли в основу сучасної стандартної китайської мови, та які значно 
змінили вимову та лексичний склад під впливом маньчжурської та монгольської 
мов. У лінгвістичному плані відзначається також перехід материкової частини 
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Китаю на спрощену ієрогліфіку, від якої відмовилися решта частин “Великого 
Китаю” та деякі інші країни Сходу, що використовують китайську графіку на 
письмі. Спрощення писемності й було вмотивоване створенням більш доступної 
освіти, здебільшого керувалося цілком логічними правилами, заснованими на ви-
користанні загальноприйнятих скорописних форм, та було зрештою достатньо 
ефективним. Але така реформа ієрогліфіки від початку сприймалася як відмова 
від традиційних культурних надбань китайської цивілізації та загалом не була 
прийнята “поза материком”. Велика культурна революція, що відбулася всього 
лиш через десятиліття від початку реформи писемності, лише зміцнила жителів 
Гонконгу в думці, що Китай таким чином відмовляється від спільного з ними ми-
нулого [Wang 2008, 51]. Разом із тим у Сінгапурі, Індонезії та Малайзії, де про-
живає значна кількість етнічних китайців, існують китайськомовні періодичні 
видання та загалом присутній вплив із боку КНР у політичних та соціальних по-
діях, спрощена ієрогліфіка була сприйнята схвально та використовується в тому 
самому вигляді, що й у КНР (з незначними відмінностями в написанні у малай-
зійському варіанті). 

Наразі Гонконг при всій його вестернізованості (як суто зовнішній, так і якіс-
ній) залишається в багатьох розуміннях більш традиційним та консервативним, 
ніж материковий Китай. Окрема “гонконзька” ідентичність не в останню чергу 
сформована популярною культурою півострова, зокрема кінофільмами та телеба-
ченням. У численних фільмах, серіалах та телепередачах кристалізувалися окре-
мі, вестернізовані, але не схожі на суто британські, та китайські, але відмінні від 
материкових, образи “гонконзького способу життя”, “жителя Гонконгу”. У цих 
формах популярної культури найбільш чітко наголошуються розбіжності між ма-
териковим Китаєм та Гонконгом. Саме завдяки їм молодь мала можливість іден-
тифікувати себе як “гонконгців”, тоді як вестернізована освіта не заохочувала 
виховання політичної свідомості підростаючого покоління та була віддаленою 
від місцевої специфіки китайської культури та історії [Xu, Xing 2013, 111].

Передусім слід чітко розмежувати дані, що були отримані з китайськомовних 
та англомовних джерел, – навіть якщо джерело текстів новин було спільне (як у 
випадку із South China Morning Post, що має дві мовні версії сайту, які сильно 
відрізняються за наповненням, а також іноді за стилістикою), читацька аудито-
рія та автори цих текстів належать до дещо різних соціальних прошарків, які не 
завжди збігаються. Англомовні новини зазвичай орієнтовані на читачів, що про-
живають за кордоном або у Гонконгу, проте не володіють китайською чи кантон-
ською мовою. Більшою мірою це представники численної громади експатріантів 
з усього світу, що працюють чи навчаються у Гонконгу. Менша частина аудиторії 
англомовних видань – місцева молодь, що вивчає англійську або вже володіє нею 
на достатньо високому рівні. Китайськомовні інформаційні ресурси охоплюють 
дуже широку аудиторію жителів Гонконгу, південних регіонів Китаю (провінції 
Фуцзянь, Гуансі та Гуандун, мешканці яких говорять на діалекті, спорідненому 
до кантонського) та Тайваню [Xu 2013, 113]. Проте не лише лінгвістичний фактор 
об’єднує постійних читачів медіа цього типу – Гонконг є фінансовим та торго-
вельним центром цілого південного регіону Китаю, де розміщено чимало вироб-
ництв гонконзьких компаній.

Серед англомовних джерел, матеріали яких відстежувалися:
South China Morning Post – одна з найбільших та наймасовіших щоденних га-

зет Гонконгу, що виходить накладом 100 тисяч екземплярів та має найбільшу 
кількість передплатників. Онлайн-версія газети надає безкоштовний доступ до 
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обмеженої кількості статей, проте платна підписка буде ліквідована, як було ого-
лошено після придбання компанії-видавця корпорацією Alibaba Group. До купівлі 
Джеком Ма редакція газети була достатньо лояльною до влади в Пекіні, хоча і 
дозволяла помірковану критику керівництва та жителів материка.

China Daily Hong Kong Edition – місцева англомовна редакція “Чжунго Жи-
бао”, що видається з 1997 року. Єдине офіційне англомовне видання материкової 
газети у Гонконгу. Тематика – новини материкової частини КНР, Гонконгу та Ма-
као, висвітлення економічних, соціальних та культурних відносин між “двома бе-
регами, трьома місцинами”.

The Standard – перша та єдина англомовна газета Гонконгу, що розповсю-
джується безкоштовно. Наклад перевищує 200 тисяч екземплярів. Тематика ви-
дання різноманітна, редакція дозволяє достатньо жорстку критику влади та обго-
ворення найбільш резонансних подій. Входить до переліку видань, що належать 
Sing Tao News Corporation Limited. 

При підборі англомовних джерел було враховано їхню впливовість, поширен-
ня, авторитетність та тематичне спрямування. Наведені вище видання належать 
до різних видавничих компаній та представляють майже весь спектр політичних 
думок та течій у Гонконгу. З перерахованих видань лише The Standard є недо-
ступним для Інтернет-користувачів із материка. Решта є відкритими, проте цен-
зуруються.

Китайськомовні джерела гонконзьких друкованих ЗМІ, з іншого боку, пред-
ставлені у Гонконгу більш різноманітно. З-поміж них для відстеження тематики 
відносин із материковим Китаєм було обрано такі видання:

南早 (Nanzao) – китайськомовна версія видання South China Morning Post. За-
гальна редакційна політика не відрізняється від англомовної версії, проте зміст 
видань не дублюється повністю. Превалюють місцеві новини. Доступні варіанти 
у спрощеній та традиційній ієрогліфіці, що робить сайт зручнішим для користу-
вачів із материкового Китаю. На відміну від решти видань, вкрай рідко викорис-
товуються кантонські діалектні слова та ієрогліфи. 

東方日報 (Oriental Daily News) – газета, що видається з 1969 року та наразі 
належить до “про-пекінського” політичного спрямування, що рідко вдається до 
різкої критики центральної влади та більше орієнтована на розважальну темати-
ку. Одна з газет із найбільшим обігом. Сайт видання має тільки версію на тради-
ційній китайській ієрогліфіці, тобто не орієнтований на немісцевих читачів.

明報 (Ming Pao) – місцева газета, що має найбільше географічне покриття: 
окрім Гонконгу, газета виходить друком у Канаді – у Торонто та Ванкувері (в 
кожному випадку це окремі видання, спрямовані на місцеву китайську громаду 
хуацяо), до 2009 року газета також мала два окремі видання у США (Ming Pao 
New York та Ming Pao San Francisco). Політична спрямованість газети лібераль-
на. Видається виключно традиційною ієрогліфікою, сайт газети також не має ва-
ріанта на спрощеній ієрогліфіці. Мова газети ближча до кантонської – часто 
друкуються статті з великою кількістю місцевої лексики та з додаванням англій-
ських слів.

蘋果日報 (Apple Daily) – газета-таблоїд, що виходить з 1995 року та набула 
славу скандальної у своєму протистоянні політиці Пекіна та про-демократичному 
спрямуванню. Сайт газети, де з’являються статті з газети та інші матеріали, має 
дві версії – для Гонконгу та Тайваню, що фокусуються на подіях у відповідних 
місцинах. Тематика газети значною мірою розважальна, частина статей друкуєть-
ся на кантонському діалекті.
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頭條日報 (Headline Daily) – одне з наймолодших видань Гонконгу, що вперше 
вийшло в світ у 2005 році та дуже швидко стало наймасовішим за рахунок того, 
що розповсюджується безкоштовно. Входить до переліку видань, що належать 
Sing Tao News Corporation Limited. Нема чітко визначеного політичного спряму-
вання, редакційна політика дозволяє критику місцевої влади та керівників КНР. 
Самопроголошена мета видання – донесення найважливішої інформації у лако-
нічній формі (звідси назва газети), тому переважають радше короткі замітки-
повідомлення, аніж довгі аналітичні статті. Газету неодноразово звинувачували 
у непрофесійній журналістиці [Cao, Wang 2014, 34].

Вище вже було вказано, що розглядалися тексти англомовні та китайськомов-
ні, оскільки обидві мови мають значну вагу у регіоні, хоча при цьому місцеві ви-
дання двома мовами мають різну аудиторію та джерела походження. Тому далі 
ми викладемо окремо результати розгляду новинних текстів відповідно до мови, 
а в кінці спробуємо проаналізувати спільні та розбіжні риси створених концепту-
альних метафор і загального образу материкового Китаю, що складається у всьо-
му масиві гонконзької преси. 

Перш ніж розглядати концептуальні метафори у китайськомовних джерелах, 
слід відзначити, що їх визначення може бути проблематичним через те, що слова 
у китайській мові зазвичай багатозначні та вкрай рідко мають морфологічні озна-
ки приналежності до частини мови. Тому, окрім аналізу лексики, цілком доціль-
ним є аналіз тих ієрогліфів (або односкладових лексем), з яких складаються 
ключові слова, якими змальовується Китай та відносини з ним [Liang 2012, 327]. 
Особливо логічним таке рішення видається з огляду на те, що більшість цих ієро-
гліфів повторюються у різних сполученнях, часом навіть у різних метафорах. На-
приклад, 重返 та 重大 мають у своєму складі спільний ієрогліф 重, що має в обох 
контекстах різне значення та навіть звучання. 

Загальною тенденцією у китайськомовних джерелах є порівняння “великого” 
Китаю та “маленького” Гонконгу. При чому, наголос робиться саме на розмірах 
материкового Китаю, відносно невеликі розміри Гонконгу найчастіше не зга-
дуються прямо. Головними концептуальними метафорами на позначення мате-
рикової частини КНР є: КИТАЙ = МАТЕРІЯ, ЩО ЗРОСТАЄ, та близька до неї 
КИТАЙ = КІЛЬКІСТЬ, ЩО ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ. Переважна більшість порівнянь та 
метафор у друкованих ЗМІ Гонконгу підкреслюють розміри та зростання в опи-
сах Китаю. Що характерно, тематика зростання присутня навіть у безумовно не-
гативних контекстах (“злочинність зростає”, “зростає кількість боржників”, 
“збільшується забруднення” тощо). Найчастіше виражається такими словами: 大
量 daliang – “велика кількість”, 大規模 da guimo – “великий масштаб”, 大概 
dagai – “загальний; приблизно”, 大陸 dalu – “материк, велика земля”, 多地 duodi – 
“багато земель/місцин”, 眾多 zhongduo – “величезний; багато”, 多個 duoge – “ве-
лика кількість”, 發展 fazhan – “розвиток; зростання”. Слово 大概 dagai дещо 
вибивається за своєю семантикою із загального ряду лексем, що були наведені 
тут, але його було віднесено до цієї метафори через те, що в ньому є ключовий 
ієрогліф 大 da “великий; зростати”, що опосередковано додає відповідної тональ-
ності значенню всього слова. Сюди ж відносимо 大陸 dalu, що буквально означає 
“материк”, або “велика земля”. Це слово особливо значуще в поданому рядку, че-
рез те, що воно належить до найбільш часто вживаних номінацій материкової 
частини КНР у Гонконгу. 

До іншої категорії концептуальних метафор, що було зафіксовано у текстах ЗМІ 
Гонконгу, належить КИТАЙ = ЗВОРОТНЯ ДІЯ. Материковий Китай регулярно 
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з’являється у контекстах із дієсловами 反 fan – “перевертати; виступати проти; 
повертатися”, 返 fan – “повертатися; повертати”, 回 hui – “повертатися; відповіда-
ти; передавати”, 复 fu – “повертатися; відповідати; повторювати”, 重 chong – “по-
вторювати; подвоювати” (той самий ієрогліф у певних сполученнях читається як 
zhong та має значення “важкий; важливий; серйозний; посилювати”, що теж зу-
стрічалося у прикладах до концептуальної метафори КИТАЙ = МАТЕРІЯ, ЩО 
ЗРОСТАЄ). Ці односкладові дієслова також регулярно зустрічаються у сполу-
ченнях між собою та подібним значенням, наприклад 返回, 反复, 重返 тощо. 
Проблема “подвійної ідентичності” мешканців Гонконгу також змальовується 
терміном 双重 shuangchong (де 双 shuang має значення “пара; подвійний”), що 
доповнює картину “ускладнених” відносин між Гонконгом та материковою КНР. 
Метафора КИТАЙ = ЗВОРОТНЯ ДІЯ скоріше за все виник ще на початку 
90-х років ХХ ст., до повернення Гонконгу під юрисдикцію КНР, коли з’явилися 
перші активні дискусії щодо нового постколоніального статусу та майбутнього 
розвитку подій та відносин [Clarke 2002, 83]. Сама “ретроцесія” Гонконгу китай-
ською мовою має назву 香港回归 Xianggang huigui, де 回归 huigui має значення 
“повертатися; розвертатися; повторюватися”.

Натомість в англомовних ЗМІ домінують метафори КИТАЙ = СУПРОТИВ-
НИК, КИТАЙ = ЗАБРУДНЕННЯ та КИТАЙ = ОБМЕЖЕННЯ, та повторюється 
метафора КИТАЙ = МАТЕРІЯ, ЩО ЗРОСТАЄ.

Метафора КИТАЙ = СУПРОТИВНИК виражається у таких словах: overtaking, 
challenging, intruding, consuming, buying. Китай часто виступає агресивною сто-
роною у відносинах із Гонконгом. Він споживає ресурси, захоплює території 
(власні землі та їхнє застосування під обробку), втручається в справи та загалом 
вносить дисбаланс у відносини, проте й не порушує їх надто активно. Слід вказа-
ти, що відслідковування матеріалів відбувалося протягом 2015 року, тому активні 
протистояння на Мон Кок залишили свій вплив на загальну тематику та дискурс 
цього періоду, проте гостра фаза конфлікту на момент моніторингу вже практич-
но минула. Звідси й “неагресивність” супротивника у цій метафорі.

КИТАЙ = ЗАБРУДНЕННЯ найчастіше виникає у матеріалах, де фігурує клю-
чове слово Beijing, проте текст не обов’язково цілком присвячений ситуації саме 
у столиці. Також ця метафора посилюється супроводом метафори КИТАЙ = 
МАТЕРІЯ, ЩО ЗРОСТАЄ: росте рівень забруднення повітря, зростає кількість 
хворих через забруднення тощо. 

Метафора КИТАЙ = ОБМЕЖЕННЯ виражається словами border/bordering, 
law, secret, ban, regulations та ін. Здебільшого виникає у текстах економічної та 
політичної тематики. Китай виступає як обмежуючий фактор, що діє (найчасті-
ше) за певними законами. При цьому загальна оцінка його дій може бути як нега-
тивна, так і позитивна.

Висновки
Так звана “подвійна ідентичність” жителів Гонконгу має під собою цілий ряд 

чинників – материкових китайців та гонконгців об’єднують спільна та стародав-
ня культурна й історична спадщина, родинні зв’язки (у буквальному сенсі – в 
Гонконгу більшість населення – мігранти з материка або їхні нащадки), та роз’єд-
нують мовна ситуація, різні стилі життя та політичні настрої серед населення. 
При цьому жителі Гонконгу є в певному розумінні більш консервативними, бача-
чи себе у наперед програшному положенні “меншого брата”. Від початку 2000-х ро-
ків, із продовженням високих темпів зростання, “мирного підйому” Китаю, вони 
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почали жорсткіше сприймати будь-які “замахи” на їхню “інакшість”, унікальну 
місцеву ідентичність, яка сформувалася під впливом Британської імперії. Така си-
туація виливається у регулярне загострення стосунків між місцевим керівництвом 
Спеціального Автономного Регіону та центральною пекінською владою.

Своє відображення ці події знаходять у тих текстах, що продукують місцеві 
ЗМІ Гонконгу китайською (у спрощеній та традиційній ієрогліфіці) та англій-
ською мовами. Відповідно до загальної тематики та аудиторії друкованих та 
онлайн видань, можна виділити окремі концептуальні метафори, які в непрямій 
формі складають загальне бачення материкового Китаю як “іншого” серед місце-
вих жителів.

Специфіка морфології та синтаксису сучасної китайської мови та її місцевого 
кантонського варіанта створює певні проблеми у визначенні концептуальних ме-
тафор: за рахунок широких семантичних спектрів окремих слів та неоднозначних 
синтаксичних зв’язків у реченні трактування метафор вимагає специфічного під-
ходу з детальнішим розбором за лексемами. У типових дослідженнях концепту-
альних метафор у китайській мові в першу чергу розглядаються усталені 
ідіоматичні словосполучення – чен’юї. Тоді як стилістика новинних видань Гон-
конгу меншою мірою спирається на фразеологічні засоби. 

У політичній та економічній тематиці найчастіше вживаються такі номінації 
материкового Китаю: 大陸, 內地, Mainland, Beijing, PRC. У статтях культурної та 
рідше соціальної тематики домінують номінації 中國, 中華, China. Це вказує на 
те, що місцева культура, незважаючи на тривалий колоніальний період, нерозрив-
но пов’язана з материковою частиною, а жителі Гонконгу схильні відносити себе 
скоріше до китайської культурної сфери, аніж до західної. Натомість у політич-
ному та економічному плані гонконгці воліють бачити себе незалежними від вла-
ди Пекіна – звідси й частотність появи терміна Beijing у англомовних матеріалах 
політико-економічної тематики.

Друковані та онлайн видання Гонконгу представляють весь спектр політичних 
поглядів та спрямувань, наявних серед місцевих жителів, та є важливим матеріа-
лом для вивчення того образу материкового Китаю та його мешканців, що сфор-
мувався за останні десятиліття. Номінації материка в більшості своїй нейтральні 
за оцінкою, хоча у більш ліберальних ЗМІ можна зустріти прямі цитати політич-
них діячів і суспільних активістів, які дозволяють собі достатньо різкі висловлю-
вання щодо влади в Пекіні та гостей з материка, чия поведінка виходить за межі 
дозволеного в Гонконгу, але при цьому цілком ймовірно є припустимою для меш-
канців материка.

Попередні припущення щодо переважно “загрозливого” та в цілому негатив-
ного образу материкового Китаю виявилися неточними, оскільки були висунуті 
після поверхового аналізу матеріалів гонконзьких ЗМІ під час посилення полі-
тичного конфлікту 2014 року та протестів на Монг Кок. Втім, загроза виражаєть-
ся не безпосередньо, а через порівняння з Гонконгом у плані окремих факторів на 
кшталт обсягів економіки, географічних розмірів, політичної впливовості тощо. 
Крім того, опосередкована загроза формулюється через концептуальні метафори 
переважно в англомовних ЗМІ: КИТАЙ = ОБМЕЖЕННЯ, КИТАЙ = СУПРО-
ТИВНИК та КИТАЙ = ЗАБРУДНЕННЯ.

Метафора КИТАЙ = ЗВОРОТНЯ ДІЯ є очевидним продовженням ідей, що па-
нували у період возз’єднання Гонконгу з материковою Батьківщиною. Наразі за-
стосовується у дещо інших тематичних рамках: “Китай відповідає” в поточному 
моменті проти “Китай повертає(ться)” на початку 90-х років минулого століття.
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Загалом метафоричність відносин між Гонконгом та материковим КНР вира-
жається навіть у самих номінаціях: 大陸 – велика земля, Mainland – головна земля. 
Також повторення метафори КИТАЙ = МАТЕРІЯ, ЩО ЗРОСТАЄ, можна зустрі-
ти у китайських термінах на позначення подвійної ідентичності: 双重 та 二元.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ СУЧАСНОГО КИТАЙСЬКОГО
КІНЕМАТОГРАФА

С. А. Зайченко 

Завдяки гнучкості і толерантності, притаманній китайській ментальності, і разом 
з тим священній вірі в унікальність свого народу Китай мимоволі став епіцен-
тром протистояння Західної і Східної цивілізацій. Останнім часом “диво Підне-
бесної” тривожною свинцевою хмарою майоріє на обрії добробуту і економічної 
стабільності Заходу. Принаймні, для представника західних цінностей апогей 
розвитку китайської цивілізації сприймається не інакше як парадокс на межі з ір-
раціональним. І це недарма, адже домінування Китаю на світовій арені криє в 
собі деякий закономірний символізм, варто тільки звернутися до етимології по-
няття “Піднебесна”, в якому простежується роль Піднебесної як наступниці неба. 
Непохитна впевненість в обраності Китайської держави для реалізації небесної 
волі не залишає байдужим аналітичний і допитливий розум. Звідси – і найзапеклі-
ші суперечки дослідників, і жвавий інтерес аматорів, який надто стрімко набуває 
відтінку масовості. Світова спільнота розглядає китайську культуру крізь призму 
екзотики, модних тенденцій Сходу, а отже, в своїх зухвалих висновках апріорі 
приречена на невдачу. Подібно до того, як неухильно Піднебесна крок за кроком 
втілює Дао (道), західне суспільство неминуче поглиблює міжкультурну прірву. 
Питання в тому, чи взагалі можливий такий діалог, і чи має право західна людина-
варвар зазіхати на “простір священного буття” [Маслов 2003, 8]. І питання це до-
волі риторичне, адже, як відомо, Схід – справа доволі витончена. 

Західна модель поведінки характеризується бажанням якнайшвидше отрима-
ти результат – все і одразу, тоді як китайський народ споконвіку крихта за крих-
тою збирав цілісну картину світу, не цураючись самого процесу активного 
споглядання дійсності. Перш за все, людині Заходу бракує поваги до норовливо-
го духу історії, чужинських традицій Китаю, химерного простору буття. Саме 
непримиренні ідеологічні протиріччя і стимулювали дослідників хоча б на мить 
відійти від хрестоматійного, стереотипного світосприйняття і наблизитись до 
власне китайського. Загальновизнані труднощі розуміння китайської мови часто 
є причиною занадто дилетантського ставлення перекладачів до своєї діяльності. 
Як результат, отримуємо стилізовані у східному дусі роботи китайських майстрів 
під смак західного читача. Найбільш авторитетним вітчизняним дослідником ки-
тайського кінематографа на сьогоднішній день є доктор історичних наук С. А. То-
ропцев [Торопцев 1991; 1993], який у своїх монографіях розглядає китайський 
кінематограф у контексті національного соціокультурного становища Піднебес-
ної, аналізує радикальні перетворення китайського кіномистецтва в період кризи 
догматичного кіно (80-і рр.). Aле Торопцев не торкається новітнього періоду кі-
ноіндустрії. З огляду на важкопереборність мовного бар’єру, широту діапазону 
досліджуваної інформації, відсутність достатньої зацікавленості в практичній 
реалізації теоретичних положень такого дослідження, неправильний підхід до 
розуміння специфічної китайської культури, тема особливостей перекладу ки-
тайського кінематографа потребує подальшого детального аналізу і систематич-
ного вивчення.
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1. Теоретичні засади аналізу труднощів перекладу
китайського кінематографа

1.1. Традиційне для західного менталітету нерозуміння “китайського”
як вагомий бар’єр для перекладача-синолога

Песимістичні настрої найвидатніших дослідників сьогодення щодо перекладу 
синомовної літератури наштовхують нас на цілком слушне запитання: Чому саме 
китайська література, в своїй поетичній вишуканості і духовній піднесеності, є 
для західної ментальності в самій своїй сутності неперекладною? Традиції і роз-
винене почуття величності історії настільки міцно вкорінені в свідомості китай-
ської нації, що стали невід’ємною частиною побутового життя кожного жителя 
Піднебесної. Західна людина ж не живе традиціями, історією, а лише імітує їх. 
Китайський народ впевнений, що література без традиції навіть не варта уваги. 
Представник західної культури підсвідомо ототожнює китайську культуру зі 
своєю, аналізуючи її на основі стереотипних естетичних поглядів, ніби одомаш-
нюючи, стилізуючи її за західним зразком. Так народжуються переклади-фальси-
фікати. За формою, яка ближче перекладачу, втрачається відчуття “китайського”. 
Зазвичай західний читач, затамувавши подих, прагне отримати хліба і видовищ. 
Черговий бар’єр для розуміння культури Піднебесної народжується завдяки по-
тягу до надмірного нездорового екзотизму, який впевнено наближається до нео-
свіченості, викликаючи поблажливу посмішку. Перекладач спотворює оригінал, 
створює підробку під смаки читача. Аматор, у свою чергу, тільки дивується і за-
хоплюється тим, що навіть така дистантна культура зовсім “як у нас”, сприймаю-
чи неповноцінність перекладу як належне. Але перекладач обирає найкоротший 
шлях до свідомості читача, демонструючи оригінальність, екзотичність, видо-
вищність перекладу, вилученого з цивілізаційного простору. Європейці натхнен-
но шукають прихований зміст там, де китайські письменники просто насолоджу-
ються красою, споглядаючи досить буденні речі. Не знайшовши сенсаційного 
підтексту, європейці, зневірившись, неупинно критикують, як їм здається, без-
глуздя, “китайщину” [Алєксєєв 1978]. Ще один сценарій розвитку подій полягає 
в нашому зворушено-зневажливому ставленні до східної літературної думки як 
занадто дитячої, недалекоглядної, посередньої. Як свідчить історія, динамічний і 
високорозвинений Захід сприймає інтеркультурний діалог як шалену гонку в бо-
ротьбі за світове панування, а переймання досвіду іншої цивілізації – неодмінно 
як пасивне наслідування. Людині західній завжди не вистачає ані часу, ані тер-
піння, їй легше сприймати декодовану, адаптовану літературу, яка б не розчарува-
ла її естетичних уподобань. Запорукою порозуміння може стати деяка револю-
ційність поглядів, відмова від стереотипів, забобонів. Важливим показником 
розвиненої культурної традиції є той факт, що Піднебесній властива найбагатша 
історія лінгвістичної думки. Китайська ментальність сприймає літературу як 
“словесне вмістилище Дао” [Маслов 2003], просякнуте священним духом тра-
диції. Численні коментарі, відступи від теми, посилання, красномовні вступи, 
неодмінно присутні у вітчизняних перекладах китайської літератури, символі-
зують дистанцію між вмістилищем Дао і спробами його західної інтерпретації. 

Тільки опора на загальноприйняті, традиційні, інтеркультурні наукові поло-
ження теоретиків перекладацького мистецтва може служити перепусткою в світ 
чарівного в своїй ізольованості китайського кіномистецтва. Сутність поняття пе-
рекладу – одне з центральних питань перекладознавства. Від того, як розуміється 
сутність цього поняття, залежить принципове рішення таких важливих для теорії 
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перекладу проблем, як перекладність, еквівалентність, адекватність. Перш за все 
визначимо, що стосовно нашої теми дослідження поняття перекладу являє собою 
вид мовного посередництва, при якому мовою перекладу створюється текст, ко-
мунікативно рівноцінний оригіналу. До того ж, його комунікативна рівноцінність 
проявляється в ототожненні тексту рецепторами перекладу з оригіналом у фун-
кціонально-комунікативному, стилістичному, змістовному та структурному від-
ношенні [Комісаров 1973]. Найбільше цікавить нас той факт, що переклад – не 
тільки мовний акт, але й акт взаємодії двох культур. Згідно із загальнопошире-
ною думкою цілої плеяди дослідників, переклад являє собою багатовимірний і 
багатоаспектний процес, що детермінується безліччю мовних і позамовних чин-
ників. До них належить система і норма двох мов, дві культури, дві комуніка-
тивні ситуації, предметна ситуація, функціональна характеристика вихідного 
тексту, норма перекладу.

1.2. Критерії оцінки якості перекладацької діяльності.
Неоднозначність поняття адекватності перекладу

стосовно китайської літератури
Правильно визначена мета перекладацької діяльності, базуючись на проблем-

них категоріях адекватності й еквівалентності перекладу, скерує загальний на-
прям дослідницької діяльності, закладе теоретичний фундамент для практичної 
реалізації завдань даної роботи. Еквівалентністю перекладу вважають спільність 
змісту (смислову спорідненість) текстів оригіналу і перекладу. Під змістом оригі-
налу мається на увазі вся передана інформація, включаючи як предметно-логічне 
(денотативне), так і конотативне значення мовних одиниць, а також прагматич-
ний потенціал тексту. Адекватний переклад, у свою чергу, забезпечує прагматич-
ні завдання перекладацького акту на максимально можливому для досягнення 
цієї мети рівні еквівалентності, не допускаючи порушення норм або узусу оригі-
налу, дотримуючись жанрово-стилістичних вимог до текстів даного типу і відпо-
відаючи суспільно-визнаній традиційній нормі перекладу. Хоча деякі дослідники 
і ототожнюють категорії еквівалентності й адекватності, будь-який адекватний 
переклад має бути еквівалентним на тому чи іншому рівні, але не кожен еквіва-
лентний переклад визнається адекватним [Швейцер 1988, 95–96].

Щодо літератури художньої – безпосередньо об’єкту нашого дослідження, до-
речним буде поняття відносної еквівалентності. Тут головне джерело зменшення 
рівня еквівалентності – різноманітні алюзії, натяки на інші тексти або ситуації, 
численні символи, реалії. Згідно із ствердженнями низки авторитетних вчених-
лінгвістів, мовна своєрідність будь-якого тексту, орієнтованість його змісту на 
певний мовний колектив, що володіє лише йому притаманними “фоновими” 
знаннями і культурно-історичними особливостями, не може бути з абсолютною 
повнотою відтворена в іншій мові. Тому переклад не передбачає створення то-
тожного тексту і, вочевидь, відсутність тотожності не може служити доказом не-
професійності перекладу. Повна еквівалентність – максимальне наближення 
тексту перекладу до оригіналу, тоді як вимога адекватності має оптимальний ха-
рактер: переклад повинен оптимально відповідати певним комунікативним цілям 
і завданням. Для вирішення питання гармонічного співіснування понять адекват-
ності й еквівалентності доцільно застосувати повсякденну стратегію поведінки 
китайської нації – принцип золотої середини. Підсумувавши наведені теорії, му-
симо визнати неоднозначність поняття адекватності перекладу, особливо коли це 
стосується східних мов. 
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1.3. Лінгвокультурологічний погляд на переклад
Переклад, як зазначено вище, – багатоаспектне явище, яке не може існувати 

поза межами як мовного, так і культурного середовища. Відомий російський 
лінгвіст Сорокін Ю. А. [Сорокін 1989], звертаючись до проблеми універсального 
і культурно-специфічного в перекладі, припускає, що двомовний переклад є од-
ночасно і двокультурним інтерпретаційним перекладом. Мається на увазі, що до-
сягнення максимальної еквівалентності і, відповідно, адекватності неможливе 
без урахування лінгвокультурологічного компонента – єдності лінгвістичного і 
екстралінгвістичного аспектів перекладу. Більшість дослідників у сфері лінгво-
культурології небезпідставно стверджують, що будь-який текст є культурно зу-
мовленим, адже в мові знаходить своє відображення світобачення і світосприй-
няття народу. Саме шляхом зображення в лексико-семантичній і граматичній 
системі мови літературні твори віддзеркалюють особливу, притаманну тільки 
певному народу, національну ментальність як найважливіший аспект мовного 
мислення. Інакше кажучи, за допомогою мовних одиниць із культурним компо-
нентом у вигляді денотативного, конотативного значень, з описом об’єктів, явищ 
культури, культурних стереотипів, еталонів, культурно-історичних подій літера-
турний текст набуває повноти й адекватності. Ніщо так не збагачує зміст літера-
турного твору, як культурологічно марковані мовні одиниці. Разом із тим, саме 
факт існування таких мовних одиниць значно ускладнює діяльність перекладача. 
Контекст є одним із центральних понять перекладознавства, оскільки саме його 
аналіз дозволяє перекладачу досягти максимально можливої адекватності при 
виборі перекладацьких трансформацій. Якщо навіть найширший контекст не-
достатній для усвідомлення змісту висловлення, в такому випадку лінгвістичне 
значення висловлення не вичерпує його. Так виникає необхідність залучення екс-
тралінгвістичних аспектів перекладу, що передбачає володіння фоновими знан-
нями – культурно-історичними реаліями, культурними конотаціями, на які поси-
лається автор оригіналу.

1.4. Кінопереклад як провідник інноваційних ідей
у сфері перекладацької практики

Реалії сучасного світу, вочевидь, ставлять нові завдання перед перекладаць-
ким співтовариством. І, як наслідок, виникають сприятливі умови для укорінення 
і канонізації новаторських видів перекладу, які до сьогодні спочивали у віддале-
ному кутку літературної ниви. Ми розглядали читача як традиційного представ-
ника мови-реципієнта через призму антагоністичних уявлень Заходу і Сходу. Але 
наразі маємо зауважити, що в епоху глобалізації, культурної інтеграції, бурхли-
вого розвитку цифрових технологій у галузі засобів масової комунікації на істо-
ричну арену виходить також глядач. Наше століття, яке на законних підставах 
іменують інформаційним, є століттям візуальних образів, тобто комунікація здій-
снюється не тільки завдяки слову, але й за допомогою міміки, жестів, тону голосу 
[Горшкова 2006, 230]. Кіномистецтво – феномен масової культури – стає черго-
вим відкриттям нової епохи і, що не менш важливо, домінуючим джерелом ін-
формації про культурні і соціальні особливості світового простору. Кінематограф 
стрімко стає найбільш масовим мистецтвом у світі, постачальником моделей по-
ведінки для носіїв сучасної культури. Але ця сфера мистецтва в Китаї і досі 
вкрита тонким, майже прозорим шаром досвіду і посідає доволі хитке станови-
ще в багатогранній і самобутній культурній дійсності. Тобто, зірка кінематогра-
фії в Серединній державі вже зійшла, але ще повною мірою не встигла осяяти 
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світовий простір. Тому й новаторський аудіовізуальний вид перекладу, все ще пе-
ребуваючи на стадії пошуку, зухвало кидає виклик консервативним і традиційно 
спрямованим естетичним уподобанням китайської еліти.

Напрямок дослідження і його результати залежать безпосередньо від ґрунтов-
ного розуміння західним перекладознавством і порівняльним лінгвокультуроз-
навством ролі китайського кінематографу в світовому мистецтві й усвідомлення 
цілісної картини щодо суті цього складного феномену міжкультурної взаємодії. 
Саме на основі цих спостережень буде розроблений гнучкий і багатогранний 
комплексний підхід до вирішення найрізноманітніших перекладацьких проблем. 
Недооцінка більшістю західних перекладознавців важливості галузі кіноперекла-
ду в Китаї зумовлена, очевидно, прагненням дослідників-синологів до аналізу 
переважно творів класичної літератури, яка має серйозний статус у ряді соціаль-
но та культурно значущих явищ людської діяльності. Наступним не менш важли-
вим фактором є відсутність чітких уявлень про статус кіноперекладу в структурі 
загальної теорії перекладу. Більшість майстрів, особливо вихованців класичної 
радянської школи перекладознавства, схильні розглядати кінопереклад як певну 
міжмовну адаптацію. У таких поглядах є цілком раціональна зернина, адже особ-
ливості субтитрування та дубляжу порушують усталені, міжнаціональні уявлен-
ня про таку вагому перекладацьку категорію, як еквівалентність. Таким чином, 
кінопереклад деякою мірою наближається до вільного, тому що шлях до успіш-
ної синхронізації оригінальної і перекладної реплік проходить через перекла-
дацькі трансформації. 

Необхідною теоретичною базою для вирішення лінгвістичних і екстралінгвіс-
тичних проблем перекладу китайських кінокартин є, головним чином, поінфор-
мованість суб’єкта перекладу щодо національних особливостей кінодраматургії 
Китаю. Згідно з думкою низки авторитетних російських дослідників, мета пере-
кладацької діяльності в сфері кінодраматургії полягає в тому, щоб якнайповніше 
зберегти загальне художнє сприйняття, не спотворивши задум автора, якість діа-
логів, мовні характеристики, передати стиль, аромат епохи та індивідуальність. 
Наріжним каменем подальшого дослідження є визначення поняття кіноперекла-
ду, його мети і предмету. Кінопереклад являє собою особливий, симбіотичний 
вид перекладацької діяльності, різновид художнього перекладу, який відзначаєть-
ся відносною еквівалентністю. Кінопереклад має на меті передачу синтаксичної, 
семантичної структури кінотексту, його фразеології, а також – його функціональ-
ного і прагматичного аспектів. Предметом кіноперекладу є лінгвістична система 
(ЛС) кінотексту художнього фільму в безпосередній взаємодії з її лінгвокульту-
рологічними аспектами. Останні, в свою чергу, нерозривно пов’язані з проблем-
ними лінгвістичними категоріями ЛС і з екстралінгвістичними аспектами.

1.5. Кінотекст як практична реалізація мови кінематографа
Так само як перекладацька діяльність неодмінно передбачає володіння мовою 

оригіналу, не менш важливим для кіноперекладу є знання мови кінематографа. 
А це, в свою чергу, передбачає здатність оперувати таким поняттям, як кінотекст 
(його основними функціональними характеристиками). Текст є продуктом мово-
творчого процесу, що володіє завершеністю. Він володіє рядом особливих оди-
ниць, об’єднаних різними типами лексичних, граматичних, логічних, стилістич-
них зв’язків; має певну спрямованість і прагматичну установку. Щодо взаємодії 
тексту як лінгвістичного явища з культурною дійсністю, деякі дослідники дотри-
муються думки, що не мова, а текст є справжнім охоронцем культурного простору 



131

[Слишкін 2004]. Саме текст безпосередньо пов’язаний із культурою, адже він 
пройнятий великою кількістю культурних кодів, саме текст зберігає інформацію 
про історію, етнографію, національну психологію та поведінку. Збереження на-
ціональної культури є не менш важливим, аніж лінгвістичні аспекти перекла-
дацької діяльності. Найперші вітчизняні дослідження в сфері кіно з точки зору 
семіотики належать радянському літературознавцю і культурологу Лотма-
ну Ю. М. [Лотман 1998, 13], який вивів такі важливі положення: кінофільм також 
має свою мову, яка може бути проаналізована з точки зору синтаксису і грамати-
ки. Отже, твори кіномистецтва також мають власну знакову систему і можуть 
розглядатися як певний тип тексту. Про це свідчить і те, що кінотексту прита-
манні основні загальнотекстові категорії: семіотична неоднорідність, проспек-
ція, ретроспекція, інтертекстуальність, антропоцентричність, емотивність, ін-
формативність, системність, цілісність, адресованість, модальність і прагматична 
спрямованість. Якщо розглядати кінотекст з позиції художнього тексту, він вико-
нує естетичну функцію, володіє ознаками поліваріантності змістового сприйнят-
тя; в ньому домінують іконічні знаки і стилізована жива мова. У художньому тек-
сті з естетичною ціллю використовуються позалітературні, або знижені, мовні 
засоби (просторіччя, жаргони, діалекти). Такі особливості кінотексту становлять 
теоретично малообґрунтовану сферу перекладознавчої практики і будуть деталь-
но розглянуті у практичній частині нашого дослідження.

У лінгвістиці кінотекст є різновидом креолізованого тексту – особливого 
лінгвовізуального феномену, в якому нерозривно взаємопов’язані вербальний і 
образотворчий (малюнки, фотографії, таблиці, схеми) компоненти. Вони створю-
ють єдине візуальне, структурне, змістове та функціональне ціле, що забезпечує 
його комплексний вплив на адресата [Загнітко 2006, 159–160]. Поняття кадру – 
одне з визначальних у кіномові, основна одиниця композиції кінооповідання. 
Структура кінотексту містить дві семіотичні системи – лінгвістичну (вербальну – 
оперує символічними знаками) і нелінгвістичну (невербальну – оперує іконічни-
ми і індексальними). Лінгвістична система репрезентована письмовою (титри і 
написи – частина світу речей, які оточують героїв фільму – плакати, назви вулиць 
чи міст, номери будинків, ресторанів, кінотеатрів, афіші, лозунги, листи або за-
писки) і усною (акторська мова, яка лунає, позакадровий текст, пісня) складови-
ми. Нелінгвістична система містить звукову частину (природні і технічні шуми, 
музика) та відеоряд (образи героїв, їхні рухи, пейзаж, інтер’єр, реквізити, спец-
ефекти). Невербальні компоненти тексту одночасно виконують технічну, інфор-
мативну та естетичну функції. Технічна функція полягає в організації візуального 
сприйняття тексту, інформаційна – в сприйнятті змісту, естетична – в актуалізації 
художньої інтенції автора. Невербальні компоненти також здатні відображати 
внутрішній стан героя – музика, пейзаж, інтер’єр. Нелінгвістична система кіно-
тексту оперує оптико-кінетичною знаковою системою, що є властивістю загаль-
ної моторики, переважно різних частин тіла (рук – жестикуляція, обличчя – мімі-
ка, пози – пантоміміка). Моторика відображає емоційні реакції людини, вносячи 
до кінотексту родзинку. Необхідність трактування деяких жестів зумовлена куль-
турними розбіжностями національного характеру. Оптико-кінетична система до-
повнюється паралінгвістичною і екстралінгвістичною системами знаків. Перша є 
системою вокалізації, тобто відповідає за тембр голосу, його діапазон, тональ-
ність. Екстралінгвістична система ж відповідає за паузи в мовленні, покашлю-
вання, плач, сміх, темп мовлення. Взаємодія паралінгвістичних, екстралінгвіс-
тичних і лінгвістичних засобів вносить у кінотекст лаконічність, прагматичність 
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та експресивність, посилюючи його вплив на реципієнта, і, водночас, унеможлив-
лює перекладацький буквалізм. Отже, за прагненням до точної передачі ритму і 
структури кінотексту нерідко втрачаються відтінки змісту, властиві представни-
кам культурної спільноти оригіналу. Ситуація ускладнюється тим, що кінотекст – 
джерело численних текстових ремінісценцій (цитат, алюзій). Дослідивши кіно-
текст як практичну реалізацію мови кінематографа, зробимо висновок, що текст і 
зображення презентують рівноправний об’єм інформації. Перекладач повинен 
так поєднати ці ряди, щоб створити ефект оригінального твору. Звідси випливає 
золоте правило кіноперекладу: ніколи не перекладати кінодіалог окремо від ві-
деоряду. Отже, кінотекст є симбіотичним багатоаспектним різновидом креолізо-
ваного медіатексту, який, попри цілий ряд аналогічних тексту властивостей, від-
значається особливістю структури і специфічністю основних рис і, відповідно, 
потребує особливого новаторського підходу для оптимізації міжкультурної кому-
нікації. На жаль, відсутні вітчизняні дослідження стосовно поглядів на кінотекст 
у свідомості носіїв лінгвокультури Китаю. Недостатня інформаційна база пере-
шкоджає обміну культурним досвідом, а отже, все ще залишає питання успішно-
го діалогу між Китаєм і Заходом відкритим. 

1.6. Національні особливості кінодраматургії в Китаї
Поняття “синосінема” як повноправний учасник світового кінематографічного 

процесу виходить на світову арену наприкінці 80–90-х рр. XX століття. Список 
фестивальних регалій невпинно поповнюється “Золотими пальмовими гілками”, 
“Золотими ведмедями”, “Оскарами”. Так, кінематограф, позбувшись войовничої 
догматичності, жанрово-тематичної автаркії, творчої і технічної третьосортності, 
в період з 1984 по 1995 рр. отримує 180 нагород на міжнародних кінофестивалях. 
Такий стрімкий злет кіномистецтва Піднебесної претендує на роль феномену, або 
принаймні цікавої тенденції для кінознавчого дослідження. Мас-медіа іменувала 
таку тенденцію новою кіноестетикою – демонстрацією особливого, національно 
забарвленого типу художньої інтуїції провідних сучасних майстрів кінематогра-
фії в Піднебесній. Жвавий інтерес західної культури до знахідок китайської кіно-
індустрії має досить двояку природу. З одного боку, це романтична цікавість і 
допитливість європейця щодо іншої цивілізації, а з іншого – почуття патерналіз-
му, необхідність мати при собі “чужого”, який би підкреслював західну ідентич-
ність. На сьогодні, згідно з думкою європейської критики, в західній свідомості 
збереглося поняття “фестивального” підходу до китайського кінематографа, тоб-
то недалекість поглядів унеможливлює ширший погляд – за межі категорії китай-
ського призового кіно.

Розумінню національних особливостей сучасної кінодраматургії передує ана-
ліз кінематографічної ретроспективи, а також аналіз кінопростору кожного з 
“трьох Китаїв” – КНР, Тайваню і Гонконгу. Найбільш серйозними є лінгвістичні 
розбіжності, а саме: кіно державною мовою (мандаринський діалект путунхуа), 
кантонський діалект у Гонконзі, тайванський– на Тайвані. Тяжіння такого видат-
ного кінорежисера, як Чжана Імоу та інших представників “п’ятого покоління” 
кіномистецтва КНР до зображення сучасної соціальної проблематики спонукало 
офіційні пекінські інститути зайняти індиферентно-очікувальну позицію. Однак 
стає беззаперечним факт неприкритого невдоволення по відношенню до картин-
пошуків справедливості представників “п’ятого покоління”. Звідси, відкрита об-
струкція кінострічок Тянь Чжуанчжуана (田壮壮) і Чжан Юаня (张元). Вищезаз-
начені події є яскравим свідченням завершального етапу епохи злету кіноіндустрії 
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Китаю, але пророкування спаду популярності кіномистецтва зовсім не передба-
чає непроглядної кризи, сірої буденності “культурної революції”. Соціально-
політичні перетворення в житті китайської держави знаменують початок нового, 
не менш плідного етапу культурного буття, позбавляючи кінематограф закостені-
лості партійного робота. Кінематограф стверджує ідею об’єднання китайського 
етносу, переваги загальнолюдських цінностей.

Саме Пекінський кіноінститут в 1982 р. відкрив спільноті прогресивних 
режисерів-ентузіастів “п’ятого покоління”, які втілили своє творче кредо в бо-
ротьбі за викорінення “відсталого”, третьосортного і ганебного кіно. Перша по-
ловина 80-х рр. вважається періодом повернення Китаю у світ кіномистецтва під 
прапором пошуку нових ідей, героїв; усвідомлення своїх можливостей і пошук 
шляхів самовираження в рамках кіноіндустрії, попри архаїчність ідеологічних 
догматів, обмеженість фінансових можливостей і відсталість виробничої бази. 
Середина 80-х рр. – час проведення економічних реформ і відкритої політики. 
Так званий “кінематограф пошуку”, самобутній і сенсаційний, стимулює процес 
диверсифікації кіножанрів, пророкуючи появу великої кількості кінострічок різ-
номанітних жанрів. Але офіційній владі прогресивність ідей молодих перспек-
тивних талантів здавалася надмірною. Тоді світова спільнота приймає рішення 
фінансувати кінематографічну діяльність режисерів. У 1990-х рр., всупереч 
агресивним настроям у владних колах, особливо внаслідок “Різанини на площі 
Тяньаньмень”, кінорежисери зображують події “культурної революції”, викорис-
товуючи кінематограф в якості своєрідного засобу демонстрації ліберальних на-
строїв. Взагалі, це період поглиблених роздумів про історичне минуле, критично-
го переосмислення фатальних помилок, пропаганди соціального гуманізму. У 
кіномистецтві превалюють мотиви людяності і уваги до людських почуттів. Хоча 
такі шедеври кіномистецтва виявилися непридатними для демонстрації в самому 
Китаї і миттю потрапили до реєстру заборонених, “ворожих”, світова спільнота 
схвалила цю антидогматичну ініціативу, нагородивши кінострічки загальносвіто-
вим визнанням і престижними зарубіжними нагородами. 

Література переоцінки системи цінностей, або “школа пораненої літератури”, 
змальовує нищівні наслідки культурної революції для звичайного пересічного 
громадянина і його сімейного побуту. В якості головних руйнівників багатовіко-
вої китайської традиції виступають хунвейбіни (红卫兵) і цзаофані (造反) – пере-
дові солдати “чорної буденщини”. Тяня Чжуанчжуан у стрічці “蓝风筝” розвін-
чує мрійливо-піднесений ореол навколо свавільних і жорстоких комуністичних 
кампаній: Кампанії ста квітів – 百花运动, Великий стрибок вперед – 大跃进, Рух 
за виправлення стилю – 整风运动, Кампанія проти реакціонерів – 反右派运动. 
Коментуючи власну кінострічку, режисер підкреслює, що саме страх відкритої 
зустрічі з реальністю (як уособлення архаїчності і примітивності посткомуніс-
тичного простору) спричинив заборону демонстрації подібних реалістичних кі-
нострічок із подальшою забороною кінематографічної діяльності цих кіноре-
жисерів. Кінострічка “Синій паперовий змій” в яскравій неординарності і 
актуальності ідей, як уособлення кінематографа пошуку, “пораненої літерату-
ри”, – плідний ґрунт для досліджень у перекладознавчій сфері.

2. Комплексний аналіз кінотексту стрічки “Синій паперовий змій”
2.1. Проблемні лінгвістичні категорії та іхній культурологічний компонент
З погляду на масштабність території і неоднорідний національний склад Китай-

ської держави, передача численного діалектного розмаїття оригіналу є проблемним 
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аспектом дослідження. У фразі “小日子红红火火的” прикметник 红火– лексика 
північно-західного мандаринського діалекту, тобто “сімейне життя стане весе-
лим, святковим, благополучним”. У північно-східному діалекті є словосполучення 
“上火”, що означає “сердитися, гніватися”, еквівалентне українському “спалаху-
вати”. Північно-діалектний вираз “大妹子” означає поважливо-привітне звернен-
ня старшої жінки до молодшої від неї за віком, але зазвичай перекладається як 
“Сестро”. Діалектом також є дієслово 逗 – “жартувати”, яке зазвичай має абсо-
лютно інші значення – “затримуватися”, “прямувати” та ін. Наступним прикла-
дом діалектної лексики (пекінської) є вираз “不用说二话” (“не потребує другого 
слова”), який у контексті “蓝太太的觉悟啊根本不用说二话” перекладається так: 
“Соціальна свідомість пані Лан ніяким чином не підлягає сумніву”. Кінцева мо-
дальна (діалектна) частка 呗 у фразі “整风呗!” виражає беззаперечність і зрозумі-
лість сказаного і означає: “Виправлення стилю роботи, звісно”. Діалектна лексика 
значно насичена займенниками, наприклад 噢 (пекінського діалекту) замінює ви-
гуки о!, ах!, ох!. Феномен еризації – приєднання суфікса 儿 до іменників, є однією 
з найхарактерніших рис пекінського діалекту. Наприклад, вираз “脑袋瓜儿” до-
дає слову “голова” жартівливого і зменшувально-пестливого відтінку. Еризація є 
однією з причин зростання словникового складу мови, але в субтитрах вона не 
відображається, нівелюючи особливості пекінського говору. Діалектним є слово-
сполучення “两码事” – “цілковито різні речі, зовсім інша справа”. А діалектний 
питальний займенник 啥 означає: “Що?”, “Який?”. 

Для позначення усталених понять існують готові звороти – кліше, як ней-
тральні, так і виразні. Не менш цікаво перекладати кліше, які позначають звичні, 
усталені фрази вітань, прощань, питань при зустрічі, побажань, вибачень. Такі 
фрази, як “慢走”, “你到哪儿?” є лише формою ритуальної ввічливості і не несуть 
в собі прихованого значення. У тексті зустрічаємо такі фрази: “辛苦你了!” – 
“Вельми дякую за ваші старання”; “恭喜!” – “Дозвольте Вас привітати”. Знання 
реалій сприяє адекватному перекладу виразу “吃糖”, розумінню того, що, згідно 
з китайськими звичаями, наречена повинна запрошувати гостей “吃糖” під час 
весільної церемонії, що буквально означає “скуштувати цукор, цукерки”, що рів-
нозначно ввічливому “Пригощайтесь”. Аналогічне значення мають вирази “快吃
菜, 多吃菜!”, які не перекладаються буквально як “Їжте швидше, їжте більше”, а 
символізують намір господаря виявити гостинність за столом (“Пригощайтеся!”). 
Кліше “客气什么!” перекладається як “Навіщо зайві церемонії!”, “Ти занадто 
люб’язний”, що свідчить про неформальну (теплу і сімейну) атмосферу мовлен-
ня і дружнє ставлення 大姐 до 少龙. Для дорікання неслухняній дитині за беш-
кетні витівки використовується кліше “小祖宗”, буквальний переклад якого 
наразі беззмістовний. Звертаючись до 铁头, бабуся закликає його: “留神脚底下
啊” бути обережним, тобто “дивитися під ноги”. Для вираження роздратування і 
обурення 树岩 в зверненні до 少龙 використовує вираз-кліше: “你真是的...”, ек-
вівалентом якому в російській мові буде: “Вот уж действительно!”, “подумать 
только”. Докоряючи своєму чоловікові, 树娟 промовила: “你也是的...”, що майже 
синонімічно до попереднього кліше. Побажання щасливої дороги демонструє ви-
раз “你好好去, 好好回来”. Далі, еквівалентом підбадьорення в китайській мові 
є заклик “振作一点”, тобто “Не журись!”. Виражаючи звинувачення на адресу 
朱瑛, 树生 мовить: “你可真行啊”, що найточніше відповідає виразу російською 
мовою: “Ты-то молодец, а…”. Вирази “让一下” та “别挤!” доречно застосовува-
ти при ввічливому проханні відступитися з дороги (еквівалентний українсько-
му: “Дозвольте”) та при заклику не тиснути один одного в натовпі. “废话!” 
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(саркастичний відтінок) – вираз символізує категоричну незгоду 大妈 зі словами 
своєї доньки. Кожного разу, коли 树娟 докоряє 铁头 за погану поведінку, вона су-
воро промовляє: “站好了!”, закликаючи сина вирівнятись. Далі 树娟 звинувачує 
铁头 в негідній поведінці і несправджених надіях: “真不争气!” (“Як тобі не со-
ромно!”). Жартівливо-саркастична ремарка “美的你呀” застосовується при ба-
жанні підкреслити показову розбещеність і примхливість, що в перекладі звучить 
так: “Який ти витончений (гурман)”. 大妈 намагається подякувати 国栋 за його 
турботу щодо 铁头, але 国栋 ввічливо відповідає: “瞧您说的, 这有什么?”, що пе-
рекладається так: “Та що ви кажете, це ж дрібниці”. 大姐, звертаючись до 树娟, 
яка ніяк не може забути чоловіка: “你又来了” має на увазі, що 树娟 “знову взяла-
ся за своє”. Щоб 铁头 не був занадто надокучливим, мати застерігає його “не 
втручатися в чужі справи” – “少管闲事”. 树娟, демонструючи 国栋 свою подяку, 
промовляє: “你这是干什么呀?”, тобто “Навіщо ти це робиш, не слід було”. Вираз 
“还可以, 这小子” використовується в кінострічці для схвалення розумника 铁头, 
українською звучить так: “Непогано, хлопче!”. Пропонуючи 树娟 розлучення, 
老吴 говорить: “宜早不宜迟” – “Краще поквапитися, доки не пізно”.

У синтаксичних структурах зазвичай вигуки є тільки інтонаційними категорія-
ми, і їхня модальна функція невіддільна від значення речення взагалі. Адекват-
ний їх переклад виконує естетичну функцію, тобто додає мовленню виразності, 
іноді вигуки можуть навіть змінювати значення речень. Звуконаслідувальні ви-
гуки – ономатопоетичні слова (象声词, 拟声词) – умовна імітація звучань навко-
лишньої дійсності фонетичними засобами, але такі слова не завжди відносять до 
вигуків. До ономатопоетичних слів віднесемо “锵” – цян, що подібно дзвону 
яшми, металу, каменю, а в кінотексті застосовується в дитячій грі. Ієрогліфи 咧
咧 звуконаслідують плач або скиглення дитини (у дитячому вірші). Щодо вигуку 
“哟”, він символізує почуття здивування, часто є результатом згадування чогось 
важливого, і перекладається як “Ой!”, “Ах!”. Вигук “哎” має негативний відтінок 
і передає невдоволення, засудження (“Ех!”, “Ай!”). Вигук “嗨” зазвичай виражає 
радісну впевненість (“О!”, “Так!”). Вигук “喏” символізує ввічливе підтверджен-
ня (“Так, саме так!”). Вигук “嗯” зазвичай виражає згоду. Вигук “哼” у цій кіно-
стрічці використовується для вираження зневажання, недовіри, сумніву. Важливо 
також враховувати наявність фразових часток, наприклад: “你瞧我说什么来着!”, 
де 来着 вказує на тривалість дії в минулому і підкреслює роздратованість: “Зга-
дай, що я тобі щойно розповідала!”. Доволі поширені помилки при перекладі та-
ких вигуків і фразових часток порушують (і без того) хитку еквівалентність. 

Емоційно-змістове виділення компонентів синтаксичної структури – емфаза 
(着重). Основним засобом емфази в китайській мові є інтонація, інверсія та част-
ки (підсилювальні, обмежувальні, фразові). Прикладом підсилювальної емфази є 
репліка зі сполучником “也”: “那也不应该每次都是我去呀?”, що підсилює нега-
тивний тон мовлення 朱瑛 і перекладається так: “Тоді зовсім не обов’язково мені 
ходити кожного разу!”. Ще одним яскравим прикладом є конструкція з підсилю-
вальними частками 连…都: “要求进步也不能连家带孩子都不顾嘛”, що в пере-
кладі звучить так: “Досягати прогресу теж не можна, навіть про власну дитину, 
і те не піклуючись”. Емфатичною часткою виступає ієрогліф “那”, що у фразі “树
娟那你放心” означає: “Відносно 树娟 можеш бути спокійним”, запевняє 树生 
свого товариша. Емфатичною є також кінцева модальна частка “呢”, яка в цьому 
риторичному запитанні “谁让铁头闹着要吃呢” перекладається так: “Хто ж зму-
сив 铁头 жебракувати в пошуках їжі”. Модальна частка “啦” в позиції після імен-
ника підсилює його значення. Модальна частка “呀” є емоційно-нейтральною і 
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служить фонетичним варіантом частки “啊” (після голосних а, е, i, о, ü поперед-
нього слова). Кінцева модальна частка “嘛” (“ж”) виражає впевнену констатацію 
факту, беззаперечність аргументу, а в деяких випадках – категоричність мовлення 
“адже”. Кінцева модальна частка 呗 підкреслює жартівливий тон мовлення.

Труднощі перекладу ієрогліфічної писемності порівнянно з алфавітною, перш 
за все, пов’язані з тим, що знак ієрогліфічної писемності завжди характеризуєть-
ся більшою складністю, і такі знаки численніші. А розбіжності між деякими ієро-
гліфами дуже незначні і малопомітні, що свідчить про надзвичайну розвиненість 
синонімічного ряду ієрогліфічної писемності. Ієрогліфічна писемність ускладнює 
розуміння змісту не тільки в лексичному, але й у граматичному плані. Особливіс-
тю такого тексту є те, що ієрогліфи рівновіддалені один від одного, що створює 
труднощі у визначенні граматичної функції кожної морфеми. Межа між окремим 
словом і його частиною, між простим і складним, між повнозначним і службовим 
словами часто непомітна для недосвідченого перекладача. Безсполучниковий зв’я-
зок також часто вживається у фразеологізмах, особливо в приказках, в яких логіко-
граматичний зв’язок між частинами не виражений жодними засобами – він є імп-
ліцитним, тому такі приказки важко піддаються перекладу. Помилки перекладу 
фразеологізмів зумовлені ще й тим, що в них іноді зберігаються архаїчні значен-
ня деяких ієрогліфів. Реформа писемності також значно вплинула на створення 
труднощів перекладу. Взагалі, система спрощення ієрогліфів була недостатньо 
обміркованою, спричинивши численні мовні непорозуміння. У результаті рефор-
ми з’явилися омографи – різні морфеми з однаковим графічним написанням.

Актуальною є проблема правильного поділу тексту на лексичні і граматичні 
складові, оскільки, на перший погляд, сполучення ієрогліфів здається добре відо-
мим словниковим значенням. Крім того, один ієрогліф може означати слова з аб-
солютно різним лексичним і граматичним значенням у зв’язку із здатністю слів 
належати до різних частин мови залежно від синтаксичної позиції. Так, ієрогліф 可 
(зазвичай – модальне дієслово) у фразі “表现可积极了” перетворюється на при-
слівник: “демонструвати себе дійсно активним”. У реченні “你可别忘了我们” іє-
рогліф 可 вже змінює свою синтаксичну роль: “Ти, однак, (все ж таки) не забувай 
нас”. А вираз “别说他了” демонструє дієслово 说 в не дуже звичному для нас зна-
ченні: “Не докоряй йому”. Сполучення “回头” також може мати декілька значень – 
“пізніше, трохи згодом”, окрім головного “повертати голову”. Незвичного значен-
ня набуває ієрогліф 来 у репліці: “按百分比来分配右派”, що можна інтерпретувати 
таким чином: “Згідно з процентним відношенням визначити правих елементів”, 
де 来 є допоміжним дієсловом у складі дієслівної конструкції і не перекладається. 
Дієслово 检查 (“перевіряти, оглядати, контролювати”) за часів “культурної рево-
люції” набуває нового поширеного іменникового значення “самокритика”, змі-
нивши синтаксичну роль. У розмовному стилі деякі загальновживані словосполу-
чення можуть змінюватися синонімами: 中午 – 晌午 (полудень). А ієрогліф 念 
(“читати напам’ять”) замінений синонімом 背. Фраза “那孩子也没罪过不是”, на 
перший погляд, здається незрозумілою, тому що 不是 тут виступає іменником – 
“помилка, провина”, а отже переклад такий: “Хіба дитина в чомусь винна?”.

У розмовному стилі для більшої стислості і лаконічності мовлення застосо-
вується скорочення деяких сполучникових слів, наприклад: “要喝得劲兴呀”. 
Тут скорочено сполучник 要是, що ускладнює встановлення логіко-граматичних 
зв’язків: “Якщо випити, настрій піднімається”. Ще один приклад: “咱要不提多
不好意思” наочно ілюструє лаконічність і змістовність китайської мови: “Якщо 
б ми не висловили свої думки, опинилися б у дуже незручному становищі”. 
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Пропуск особових займенників теж сприяє лаконічності, наприклад у фразі: “
不是地主是工人了” займенник 我们 відсутній. Встановленню логіко-граматичних 
зв’язків у такій фразі: “不是说就在表现吗?” сприяв контекст і паузи в мовленні 
少龙. Тут скорочено сполучник 就是 (якраз, саме і є) і особовий займенник 人们. 
Зміст фрази такий: “Хіба не казали, що залежить саме від наших вчинків?”. Труд-
нощі виникли при поділі такої фрази на значущі лінгвістичні одиниці: “不是说要
实事求实吗?”, яка в перекладі означає: “Хіба (нам) не казали, що потрібно в фак-
тах шукати правду?”. Ця фраза певною мірою відображає словесну гру – таке 
цікаве явище китайської фонетики, побудоване на фонетичній схожості слів. 
Встановленню змістової єдності заважає і роз’єднаність синтаксичних одиниць, 
наприклад у фразі: “出了一身的汗” (“спітніти з голови до ніг”) дієслово 出身 
(“пітніти”) роз’єднано обставиною міри і ступеня 一身 (“з голови до ніг”). Смис-
лові зв’язки в цьому реченні “淘点儿闹点儿没坏处” допомагає встановити інто-
нація мовлення 朱珠, яка має на увазі: “Побешкетують трохи, пошумлять, немає 
ніякої шкоди”. Наведемо приклад речення з двома запереченнями: “我不是不关
心这个国家我何必讲出来嘛” і, правильно розташувавши паузи – змістово-логічні 
зв’язки, отримаємо: “Якщо б я не хвилювався про свою Вітчизну, хіба б я став 
висловлюватися”. У реченні “等着吧，等把我关老了我就出来了” субтитри до-
помагають виділити лінгвістично значущі частини, отже: “Чекаючи на мене, до-
чекаєшся тільки коли я, у в’язниці зачинена, постарію” (пасив тільки додає 
граматичних труднощів). Коли граматичний зв’язок є безсполучниковим, актуаль-
но застосувати перекладацьку трансформацію – розширення, що передбачає 
додавання кількох елементів у словосполучення для можливості подальшого 
встановлення логіко-граматичних зв’язків. 

Чергова перекладацька дилема зумовлена лінгвістичним аспектом перекладу – 
плакати, написи, назви вулиць, афіші, лозунги, листи або записки. Субтитри в 
деяких випадках не відображають їхній переклад, що іноді перешкоджає розумін-
ню подальшого тексту, адже автор за допомогою додаткових засобів виразності 
вносить у кінострічку корисну інформацію. Таким чином у фільмі подано декіль-
ка афіш, листівок і політичних плакатів: “改造私营工商业” (Реформа приватної 
промисловості і торгівлі), “大鸣大放帮党整风” (Курс вільної боротьби думок. 
Допоможи партії упорядкувати стиль роботи), “拥护党的领导驳斥右派谬论” 
(Підтримай партійне керівництво. Доведи хибність правих поглядів), “全民动员
进卫生除四害” (Кампанія для знищення 4 зол – мух, комарів, мишей, горобців), “
人民铁路为人民” (Народна залізна дорога для народу). Попри недостатню чіт-
кість відеоряду як проблему розпізнання ієрогліфів, такі написи, використовуючи 
політичну лексику, пояснюють особливості суспільно-політичного устрою Ки-
таю, створюють колорит твору і обов’язково підлягають перекладу. 

2.2. Екстралінгвістичні аспекти кіноперекладу,
реалізовані в даному кінематографі

Передача безеквівалентної лексики (переклад імен, власних, географічних 
назв, реалій, фразеології) – одна з найспецифічніших сфер синомовної перекла-
дацької практики. По-перше, одна власна назва може мати декілька різних транс-
крипцій. Ще не ставши єдиним і загальноприйнятим, ієрогліфічне написання 
власної назви часто переживає цілий ряд метаморфоз. У кінострічці зустрічаємо 
власне ім’я – Сталін – у такому вигляді – 斯大林, яке вже зазнало чотирьох транс-
формацій у написанні: 史丹林, 史达林, 斯太林, 史太林. Але в літературі більш 
раннього періоду може зустрітися будь-який із цих варіантів, які не зареєстровані 
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в словниках. Певна складність пов’язана з тим, що в китайській мові спочатку 
пишеться прізвище, а потім ім’я, а не навпаки, тому нерідко ім’я і прізвище пере-
плутані місцями. Ієрогліфічна писемність приховує відмінності між іменами за-
гальними і власними, тому зазвичай транскрибовані імена людей без власного 
значення перекладаються як значущі лінгвістичні одиниці. Наприклад, 铁头 бук-
вально – “залізна голова”, але насправді це ім’я хлопчика – головного героя 
стрічки. Символізм у тому, що 铁头 з таким “міцним ім’ям” гідно зустріне не-
гаразди на своєму життєвому шляху, недарма його будуть називати бешкетником 
і бунтівником (闹将小, 叛逆). Переклад власних імен, звісно, нівелює культурну 
специфіку, а тому він не рекомендований без вагомої причини (якщо ім’я висту-
пає значущою лінгвістичною одиницею і є вирішальним для розуміння змісту 
певного фрагменту кінотексту).

Лінгвокультурологічний аналіз у процесі перекладу передбачає знання як іс-
торичних, так і сучасних реалій китайського народу – безеквівалентної лексики, 
а стосовно конкретної кінострічки – реалій “культурної революції”. Як відмічає 
теоретик перекладу, засновник теорії динамічної еквівалентності Найда Ю. А., 
тут “ми зустрілися із випадком, коли культурні розбіжності значно складніші для 
перекладу, аніж лінгвістичні”. Тісний взаємозв’язок літератури з багатовіковим 
історичним минулим, сповненим різноманітних звичаїв і традицій, демонструють 
численні усталені вирази. Історичну реалію старого Китаю, наприклад, символі-
зує словосполучення “游街” – буквально “водити вулицею” (виставляти злочинця 
на поміх в якості покарання). Такий аспект культури, як позначення кольорової 
гами теж не є аналогічним західному. Наприклад, ієрогліфу 青 насправді від-
повідають такі значення, як темно-блакитний, яскраво-синій, чорний, темний, 
яскраво-зелений. Ще більшою своєрідністю відзначаються кольорові асоціації в 
китайській мові. Наприклад, 戴红帽子 “носити червону шапчину” означало при-
належність до комуністичної партії і володіння почесним званням. А червоний 
асоціюється з удачею, щастям, розквітом, подихом весни. Саме червону сукню 
одягла 陈树娟 на своєму весіллі, яке мало пророкувати довге сімейне щастя, доки 
червоний колір комуністичної “культурної революції” не приніс із собою смерть. 
Для передачі безеквівалентної лексики застосовано прийом компенсації для від-
новлення семантичної втрати. У китайській мові є слова із загальноприйнятими 
переносно-оціночними значеннями. Так, кінострічка починається з дитячої пісні 
про ворону (乌鸦), – символ нещастя, що навіює тривожну атмосферу фільму. 
Собака в Китаї – предмет зневажливого, негативного ставлення, ось чому 树娟 
іноді називає сина-бешкетника “小狗”. У Китаї під впливом конфуціанства про-
відною є лінія відносин “батько-син”. Більше того, родинні відносини значно 
краще структуровані. У кінострічці змальовано міцні родинні зв’язки, зокрема, 
铁头 буквально губиться в натовпі тіток (阿姨, 舅妈) і дядьків (大舅, 小舅, 小叔叔) 
по різних лініях. Також присутні дві бабусі – 奶奶 та 姥姥 (з боку 树娟).

Характерна особливість розмовного стилю цієї кінострічки – розмаїття 
емоційно-експресивної лексики і фразеології. Для такого стилю характерне вжи-
вання слів з емоційно-оціночним значенням, утворених морфемами 鬼, 虫, 蛋. 
Прикладом такої неформальної емоційно забарвленої лексики є прізвисько 铁头 
“小坏蛋”, що означає “маленький негідник” у жартівливому тоні. Словотворчий 
суфікс 儿 виступає засобом емоційного забарвлення, частіше позитивного. На-
приклад, словосполучення “胖小子” є зменшувально-пестливим із позитивним 
відтінком: “синочок-товстун”. Але діалектний вираз 老头儿 додає скоріш нега-
тивного відтінку неввічливості словам “старий”, “дідуган”. А словосполучення 
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眼珠儿, що буквально означає “очне яблуко”, має образне значення – “скарб” (по 
відношенню до рідної людини). Суфікс 儿 може також додавати виразу нефор-
мального відтінку: 两口儿 (подружжя, чоловік та жінка). Ще однією особливістю 
розмовно-побутового стилю є наявність численних дитячих ігор і пісень, а, отже, 
актуальним є питання необхідності їхнього перекладу або, принаймні, інтерпре-
тації таких ігор, як “лічилка” і “хованки” (捉迷藏).

У художньому тексті автор зі стилістичною метою може використовувати скла-
дові частини ієрогліфів для відображення почуттів, емоцій. Особливо неоднознач-
но перекладаються образні порівняння на основі ієрогліфів, їм не завжди вдається 
легко знайти повністю адекватний еквівалент. Ситуація ускладнюється ще й тим, 
що в кожному порівнянні присутній “китайський дух”, маловідомий і незрозумі-
лий для західної людини. Завдяки багатій культурній традиції в Китаї виникли 
усталені вирази – прислів’я та приказки (谚语), які простими словами виражали 
глибоку істину. Зазвичай, за кожним із таких фразеологічних зворотів ховається 
ціла історія, яку неможливо повністю відобразити в кіноперекладі. Особливим 
різновидом 谚语 є 歇后语, наприклад: “瞎字不识一个, 开哪门子的会呀”, що пе-
рекладається так: “Не знаю навіть ієрогліфа Ся (цілковитий неук), які ще там 
збори”. 哪门子 означає “що?, який?” відносно до безпідставних подій. Ще одним 
歇后语 є 和风细雨 (буквально – “м’який вітерець і дрібний дощик”, що у контексті 
“和风细雨的思想教育运动” означає: “Кампанія ідеологічного виховання м’якими 
і тактовними засобами”. Наступний 歇后语 – “无耻之尤”, що означає “безсором-
ність, буквально – нахаба вищого ґатунку”. Далі приводиться ще один 歇后语 для 
деталізації змісту попереднього – “为虎作伥” – тобто, радіомовлення застерігає 
китайський народ від людини, яка стала спільником затятого злодія (“служить ти-
грові”) і допомагає йому чинити злочини. Тут 为 виступає зв’язкою, запозиченою 
зі старої літературної мови (веньянізм). Але в китайській простонародній лексиці 
є і близькі нам вирази, наприклад: “有本事生, 你没本事养” (“Вміла народжувати, 
та не вміла виховувати”). У таких випадках доцільно використати таку синтаксич-
ну трансформацію, як функціональна заміна (зміна лексико-семантичного або 
морфологічного статусу оригінальних елементів словосполучення). Заміна, хоча і 
дозволяє адекватно передати значення фразеологічних зворотів, але повною мі-
рою не розкриває пишне розмаїття образної системи китайської мови.

Що стосується іномовних украплювань, єдине запозичення в цій стрічці – фо-
нетичне, від англійського “cheese” – “茄子” як підбадьорюючий вигук під час фо-
тографування. Нечисленна (з огляду на трагічність описуваних явищ) гумористич-
на лексика створює колорит кінофільму, відображаючи особливості китайського 
менталітету. Наприклад, 铁头 порівнює рум’яний колір щік нареченої свого дядь-
ка 树岩 із задньою частиною тіла мавпи (脸上那两块红不好看有点儿像猴屁股).

До екстралінгвістичного аспекту кіноперекладу належить проблема передачі 
нерозбірливого (тихого) мовлення. У субтитрах наявні помилки в написанні ієро-
гліфів: “苏联共产党中共委员会书托...” Тут замість ієрогліфа 央 подано 共, за-
мість ієрогліфа 书记 – 书托. Складність пояснюється тим, що фоновий діалог 
героїв стрічки перешкоджає ідентифікації змісту інформації, переданої шляхом 
радіомовлення. Тобто, реальний зміст фрази: “Секретар Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радянського Союзу...” неможливо визначити без виправлен-
ня помилок у субтитрах. Знання історичних реалій передбачає також адекватну 
передачу мовлення з відтінком політичної спрямованості. Фраза “街道上又传合
营的事” в цьому контексті звучить так: “В окрузі знову пропогандують колекти-
візацію”. Репліка 树生 “瞎打听呗” (у буквальному значенні – “Шукав навмання”) 
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набуває нового, ситуативного значення: “Шукав по всіх усюдах”. А згодом 树生 
пояснює, що “这么个大活人怎么也不能没了呀” свою точку зору, говорячи: “Жива 
людина як може (без сліду) зникнути?”.

Національний одяг Китаю, наприклад жіночий халат – 旗袍 (ціпао), який одя-
гала 树娟, також є однією з побутових реалій. Національною новорічною іграш-
кою є 老头乐 (“Веселий дідусь”), якого 铁头 просить у матері. Далі, 火锅 – хого, 
китайський самовар для варіння овочів та м’яса; 爆肚儿 – печеня з баранини. 糖
葫芦 – національні дитячі ласощі (ягоди глоду в цукрі на паличці). Китайці по-
клонялися різноманітним божествам, одним з яких було 观音 Гуань-інь (богиня 
Милосердя), завдяки якій одужав 铁头. 大妈 промовляє слова буддійської молит-
ви “大慈大悲” (“Велика доброта і велика скорбота”), яка теж є культурно-істо-
ричною реалією Китаю. До суспільно-політичних реалій належить 大字报 – дац-
зибао, плакат-блискавка (для письмової критики і самокритики), поширений під 
час “Курсу на виправлення стилю роботи партії”. Дацзибао стали смертним ви-
роком для сотень невинних громадян Китаю.

Звісно, окрім знання реалій, перекладач повинен бути знайомий із контекстом, 
як із вузьким, так і з широким, адже він позбавляє лінгвістичну одиницю багато-
значності. Наприклад, у контексті: “该叫声妈了吧?” дієслово 叫声 (зазвичай 
означає “кричати, кликати”) перекладається як “Хіба не твоя черга проголосити 
тост за Ма?”. Ще одна фраза: “哪儿穿得出去呀”, де звичне нам 哪儿 (“де, куди”) 
насправді означає “Хіба не занадто носити на вулиці”. А фраза “你这人怎么这个
样?” еквівалентна нашому розмовному виразу з відтінком невдоволення “Ну що 
ти за людина!”. Фраза “找你妈去”, яка супроводжується наочним відеорядом, має 
бути перекладена саме так: “Віддаю тебе твоїй матері”, а не “Іди шукати свою 
матір”, як передбачає норма мови. Наступним прикладом є вираз розмовно-
побутового стилю “用得着你多嘴呀”, де 用得着 буквально означає “може бути 
використаний”, а насправді зміст такий: “ти занадто багато базікаєш зайвого”, що 
виражає невдоволення Ма вчинками дітей. У фразі “进一步做好” 好 є результа-
тивною морфемою, від чого залежить переклад: “Зробимо крок вперед” як полі-
тизований заклик. Наступний приклад необхідності врахування контексту: “我还
得挨帮儿呢!”, в перекладі означає: “Я тільки повинна дотримуватися встановле-
ного порядку”. Далі, цікавий випадок: “您忙着啊”, який у перекладі звучить так: 
“Повертайся до власних справ”. Далі, фраза “你净瞎说什么呀?” де ієрогліф 净 
свідчить про цілковиту неправдивість слів: “Що за дурниці ти верзеш!”, 
підкреслено-кокетлива жартівлива відповідь 树娟 на комплімент 树生. Вираз “谈
恋爱” (буквально – “освідчуватися в коханні”) – в контексті означає “бути закоха-
ним, мати стосунки з...”. Репліка 国栋 щодо небезпечних реакційних вчинків “少
龙不应该有问题呀” дослівно звучить так: “少龙 не повинен мати питань”, тобто 
“少龙, напевно, в безпеці”. Вираз “你就少说两句行吗?” при адекватному пере-
кладі підкреслює невдоволення 树娟 словами 大姐: “Ти можеш просто менше 
патякати?” і несе в собі розмовний відтінок. Намагається усвідомити, в чому ж 
полягає цей “Великий стрибок вперед”: “这都是怎么啦?” (“Що це коїться з усі-
ма?”). Її слова стають маніфестом проти сліпоти і пасивності прихильників 
“культурної революції” від імені звичайної китайської сім’ї. У репліці 树娟 імен-
ник 脸 означає “совість” “哭, 你还有脸哭?”, і, відповідно, переклад: “Плачеш? І в 
тебе ще вистачає совісті плакати?”. На перший погляд діалектно забарвлена фра-
за “那哪儿成呀” здається абсурдною, але попередній контекст допомагає нам 
встановити буквальний еквівалент російською: “Да куда уж там!”, що виражає 
категоричну відмову 树娟 синові. 树娟, раптом знайшовши пам’ятну для неї річ, 
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говорить: “有些事真让人琢磨不透啊”, що виражає одночасно здивування і нос-
тальгію, буквально – “Деякі речі дійсно неможливо продумати до кінця”, тобто 
“життя – непередбачувана річ”. 树娟 зізнається: “少龙不在我这心里就没有主心
骨” (“少龙 не стало, і в душі – цілковита розгубленість”), тоді як “主心骨” бук-
вально означає “опора, базис”. 大姐 повчає 树娟, що “想解能怎样?” (“самими 
лише думками не вирішити проблему”). Відсутність контексту передбачає бук-
вальний переклад, отже фраза “是我平常从嘴里一口一口抠出来的” поза контек-
стом мала б бути перекладена так: “Те, що я завжди з рота шматок за шматком 
виймала” (“те, що я поступово назбирала із залишків їжі”). 树娟 дорікає 国栋: “
有病不治这怎么成啊?”, а українською мовою: “Мати невиліковну хворобу – куди 
таке годиться!”. А потім вона заспокоює 国栋: “你别老跟自己过不去” (“Ти не по-
винен завжди собі докоряти”). 树岩, розповідаючи про свою шкільну діяльність, 
виражає небажання залишати колишню школу: “我们工作那中学是全省的标杆是
我们几年的心血有点儿舍不得”, іншими словами – “Школа, в якій ми працювали, 
стала лідером всієї провінції, і все завдяки рокам роботи і ентузіазму, шкода на-
віть залишати її”. Ма заперечує 树娟: “我都入土半截了, 还怕什么呀”, тобто: “Я 
вже наполовину похована, чого мені боятись”. У зв’язку з особливістю виражен-
ня граматичних відношень у китайській мові, а також – із розташуванням компо-
нентів атрибутивних зв’язків, незвичним актуальним членуванням речення, 
необхідною синтаксичною трансформацією є перестановка, тобто зміна порядку 
слів у реченні, що нівелює розбіжності в мовних традиціях двох культур.

У зв’язку з поширенням розмовного стилю мовлення (白话) на території Ки-
таю, перекладацькою проблемою стає переклад вульгаризмів, жаргонізмів і не-
нормативної лексики, яка потребує особливого, делікатного і передбачливого 
ставлення. Метою художніх кінострічок є створення відчуття реальності, бага-
тогранності життя, особливо це стосується кіно Гонконгу того періоду, яке міні-
мально зазнало цензури. З одного боку, необхідно передати зміст вульгаризму в 
прийнятній для широкої аудиторії формі, а з іншого – численні евфемізми не 
повинні приховати природну, живу атмосферу стрічки. Наприклад, 泡 є лічиль-
ним словом для позначення кількості екскретів із відтінком вульгарності. Нара-
зі, складно зберегти “витончену” форму і, водночас, точно передати зміст. Фраза 
“瞧, 这泡尿都滋哪儿去了” може бути перекладена так: “Дивись, куди ллється цей 
струмінь сечі”, що відображає, на перший погляд, доволі звичний аспект розвитку 
малюків як 铁头. Наступною перекладацькою проблемою є передача ненорматив-
ної лексики, наприклад такого розмовно-зниженого (лайливого) вигуку 他妈, що 
відповідає аналогічному виразу в російській мові, або ще одного вульгаризму – 
杂种, що можна замінити евфемізмом “непорядна і не гідна людина”. У випадку 
коли 他妈 стоїть перед прикметником або прислівником, цей вигук можна замі-
нити нейтральним означенням “неймовірний, скажений”: “嗓子他妈的特好” – 
“Голос неймовірно гарний”. 铁头 використовує вульгаризм у прізвиськові свого 
товариша – 屎蛋 (屎 – “екскременти, гній, мерзотник”), що додає йому саркастич-
но-негативного відтінку. На знущання 铁头 його товариш відповідає: “去你的!” 
(“Не чіпай мене, забирайся!”). Взагалі, експресивні слова з компонентом, який 
позначає тварин, доволі поширені. 母猪 (свиня) теж є грубим образливим словом, 
а лайливе слово 鬼子, хоча і не називає прямо, але натякає на японських солдатів, 
тому що вітчим 铁头 – 老吴 брав учать у китайсько-японській війні. 树娟 часто 
називає свого сина 傻孩子, що носить зменшувально-жартівливий відтінок (“дур-
ненький”). У фіналі стрічки 树娟 розуміє, як гірко помилялася стосовно шля-
хетних намірів цих хунвейбінів, називаючи їх “мерзотниками” – “帮畜生混蛋”, 
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а згідно з англійською версією – “звірами”, і це прізвисько цілком виправдане 
пролитою кров’ю простих китайських сімей. Численні лайливі вирази (“小狗
崽子”, “小兔崽子”), зумовлені демократизацією і послабленням цензури кінема-
тографа, лише підкреслюють драматичність фінальних сцен стрічки. Деякі труд-
нощі перекладу викликані неоднаковим трактуванням одних і тих самих пред-
метів або дій у різних культурах, тобто є “хибними друзями перекладача”. 
Наприклад, 食言 (“з’їсти слова” – не дотриматися обіцянки).

У пропонованій роботі розкрито тему особливостей перекладу кінематографу 
Китаю, який в епоху глобалізації і світової інтеграції стає провідником інновацій-
них ідей у сфері загальносвітової перекладацької практики. Ця тематика є досить 
актуальною з огляду на відсталість науково-теоретичної бази і, водночас, дефіцит 
експериментально-практичних досліджень у цій сфері. Для більш глибокого ви-
світлення нашої теми проаналізовано сутність поняття перекладу, що тлумачить-
ся як акт взаємодії двох культур; визначено критерії оцінки якості перекладацької 
діяльності; обґрунтовано неоднозначність поняття адекватності перекладу сто-
совно китайської літератури. Ефективності практично-експериментального до-
слідження сприяло розкриття поняття кінотексту, його структури і основних 
характерних рис; схематичне зображення цілісної картини кінодраматичного 
мистецтва Китаю кінця 20 ст. як системи вирішальних факторів розвитку “кіне-
матографа пошуку”. У ході лінгвокультурологічного дослідження виявлено бага-
тоаспектність процесу перекладацької діяльності, що передбачає урахування не 
тільки мовних, але й позамовних – екстралінгвістичних чинників. 

Отже, основні лінгвістичні аспекти синомовної перекладацької практики: 
певна кількість ієрогліфів має схоже написання; імена власні та імена загальні 
неможливо розрізнити за написанням; існує декілька варіантів написання і пере-
кладу імен власних; одне слово може містити в собі декілька лексичних і грама-
тичних значень; ієрогліфічний текст складно поділити на лексичні і граматичні 
складові; важко визначити граматичну функцію окремих слів або словосполучень 
і встановити логіко-граматичні зв’язки. Значну увагу приділено передачі безекві-
валентної лексики як основного екстралінгвістичного аспекту перекладу (геогра-
фічні і власні назви, імена героїв, культурно-історичні і соціально-політичні реа-
лії), що сприяло зображенню портрету китайської етноментальності. Доведено, 
що екстралінгвістичний аспект перекладу охоплює значно ширший простір до-
слідження, ніж мовний, що зумовлено міцним вкоріненням багатовікової куль-
турної традиції в китайському суспільстві. 

У нашій роботі для визначення оптимальної тактики і стратегії перекладу ки-
тайського кіномистецтва шляхом комплексного аналізу і використання аналітико-
оціночного методу дослідження виявлено загальнотекстові тенденції і виділено 
найпоширеніші перекладацькі трансформації. Перш за все, спостерігається зако-
номірна тенденція до загального розширення об’єму перекладного тексту порів-
няно з оригіналом. Обов’язкова для адекватного кіноперекладу текстова компре-
сія виявилася можливою завдяки таким прийомам синтаксичної трансформації, 
як скорочення семантично надлишкових слів, які не є обов’язковими для повного 
відтворення змісту. Найбільш вживані синтаксичні трансформації: перестановка, 
функціональна заміна (перефразування) і розширення. У результаті виявлено 
ідейну спорідненість двох аспектів поняття “кінопереклад”, а іноді навіть склад-
ність диференціації перекладацьких трансформацій за двома аспектами. У про-
цесі дослідження підкреслено, що тема особливостей перекладу китайського кі-
нематографа в своїй багатогранності містить неоднозначні і дискусійні питання, 
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а саме: необхідність одомашнення чи форенізації оригінального тексту, проблема 
перекладу вульгаризмів, жаргонізмів і ненормативної лексики, передачі фразео-
логії, емоційно-експресивної забарвленості мовлення. У нашому дослідженні для 
доведення багатоаспектності і неоднозначності процесу перекладу застосовано 
теоретично-експериментальну базу з позиції цілого ряду дисциплін – перекладо-
знавства, етнолінгвістики, семіотики, лінгвокультурознавства та кінознавства. 
Такий міждисциплінарний підхід, поєднуючи в собі текстуальний і соціально-
історичний аспекти, разом із тим дозволив розвинути і поглибити порівняльний 
аналіз оригінальної і перекладної мовних ситуацій. 
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ПРО РОЛЬ ПЕРЕКЛАДІВ ЛУ СІНЯ У ВИВЧЕННІ ТА ВИДАННІ ТВОРІВ 
ВАСИЛЯ ЄРОШЕНКА В СРСР ТА НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ 
(ДО 125-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В. Я. ЄРОШЕНКА)1

 
Ю. В. Патлань 

Лише в останні роки розпочато наукове вивчення життя та творчості письмен-
ника-символіста Василя Єрошенка (31.12.1890 ст. ст. – 24.12.1952). Три прижит-
тєві збірки його текстів було видано у Токіо японською мовою і одну – у Шанхаї 
мовою есперанто. 

У СРСР збірки творів В. Я. Єрошенка виходили тричі: у Бєлгороді, у Москві, 
обидві російською мовою, у Києві, українською [Ерошенко 1962; Ерошенко 1977; 
Єрошенко 1969]. У більшості публікацій у пресі, газетах, журналах та окремими 
брошурами у 1980-х – 1990-х роках були використані тексти з названих книжко-
вих видань. Ці тексти природно стали еталонними й масово тиражувалися. Після 
2000 року збірки творів Єрошенка теж з’являлися тричі: у Києві українською мо-
вою [Єрошенко 2004–2006] та двічі російською – у Старому Осколі та Бєлгороді 
[Человек мира 2010; Ерошенко 2014]. Склалося так, що спочатку за основу при 
виданні творів В. Я. Єрошенка брали не оригінали його творів японською мовою, 
а переклади, виконані китайською Лу Сінем. Видання, підготовлені в останні 
роки у Росії, містять нові переклади з китайської мови російською, виконані, як і 
півстоліття тому, не з оригіналів, а з перекладів Лу Сіня. 

Отже, потужна традиція вивчення й перекладу творів Єрошенка не японіста-
ми, а китаїстами, яка склалася в СРСР з кінця 1930-х – 1940-х років, триває й 
досі, не поступаючись позиціями.

Так, основою для нових видань 2010 та 2014 років стали китайські видання 
“Казок Єрошенка” [Ailuoxianke 1922] та його лекцій “Примари минулого та інше” 
[Ailuoxianke 1924] з фондів Старооскольського краєзнавчого музею. Ці книги були 
подаровані музею під час створення окремого Будинку-музею В. Я. Єрошенка у 
1980-х роках В. М. Роговим. А Рогову книгу “Казки Єрошенка” було подаровано 
відомим китайським письменником Мао Дунем. 

Знаючи історію поповнення музейної збірки цими виданнями з преси 1990-х 
років, а також бачивши їх на кількох виставках музею, я не мала змоги опрацюва-
ти їх детально і уточнити роки видання й особливості подання та коментування 
текстів Єрошенка у цих прижиттєвих книгах. З 2007 року ця частина фонду була 
закрита музеєм для дослідників у зв’язку з наміром підготувати переклади цих 
видань, а у співпраці і залученні фахівців-синологів Міжнародній науково-дос-
лідній групі “Василь Єрошенко та його час” було відмовлено. 

Минулого року видання “Книга казок” нарешті з’явилося в Бєлгороді. Але 
випущено його з порушеннями усіх норм і принципів сучасної перекладацької 
та едиційної практики. У виданні не зазначено перекладача, не вказано, що це 
перекладені тексти і з якої мови, за яким виданням зроблено переклад. З книги 
неможливо зрозуміти, що В. Я. Єрошенко не писав художніх творів російською; 
що тексти книги – це переклади з китайської, якої Єрошенко не знав і нею ніко-
ли не писав; що нове видання – це результат розуміння текстів сучасним петер-
бурзьким перекладачем Євгенією Мітькіною, чиє прізвище не зазначене. Отже, 

1 Усі цитати з архівних джерел та документів подано в українському перекладі з росій-
ської мови.
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це книжка-підміна, яка не може використовуватися дослідниками творчості 
В. Я. Єрошенка.

Метою цієї статті є огляд та аналіз складу шести основних збірок письменни-
ка, виданих в СРСР, Україні та Росії, особливостей підготовки першої з них 
[Єрошенко 1962] за архівами упорядника, видавництва та особовим фондом 
його директора, розкриття причин та передумов того, що творчість письменника 
В. Я. Єрошенка вже понад 60 років перекладається, висвітлюється й вивчається 
значною мірою за перекладами Лу Сіня, а не з оригіналу. 

Книжкові видання творів Єрошенка також були здійснені есперантистами і міс-
тили відтворення оригінальних текстів мовою есперанто. У СРСР такі книги вихо-
дили у 1974, 1990, 1992 роках, в Україні – 2006 та 2015 року. Однак оскільки вони 
за суттю наближені до самвидаву, через свою специфіку розглядатися не будуть.

Великий вплив на вивчення й видання творів письменника в Радянському 
Союзі та на пострадянському просторі, в Україні та Росії, має те, що у 1921–
1922 роках твори В. Я. Єрошенка переклав китайською й не раз публікував у пре-
сі та окремими збірками Лу Сінь. Збірка “Казки Єрошенка” [Ailuoxianke 1922] 
містить 12 текстів письменника у перекладах Лу Сіня, Ван Фусяня, Ху Юйчжі. 
Лу Сінь та Ван Фусянь перекладали китайською з японської, Ху Юйчжі – китай-
ською з есперанто. Склад збірки такий: вірш “Хомарано” (переклав з есперанто 
Ху Юйчжі), передмова Лу Сіня, “Сторінка з мого шкільного життя” (переклав з 
есперанто Ху Юйчжі), “Тісна клітка”, “Горе рибки”, “У ставка”, “Серце орла”, 
“Сон весняної ночі”, “Дивний кіт”, “Дві маленькі смерті”, “Заради людства”, 
“Світова пожежа” (9 творів переклав Лу Сінь з японської), “Вежа для падіння” 
(переклав з есперанто Ху Юйчжі), “Країна Райдуги” (переклав китайською Ван 
Фусянь) [Eroŝenko 1996, 86]. Збірку не раз перевидавали надалі, а тексти з неї 
увійшли до багатьох видань повної збірки творів Лу Сіня (том “Переклади”). Лу 
Сінь переклав і видав окремою збіркою 1923 року п’єсу Єрошенка “Хмарка Пер-
сикового Кольору” [Ailuoxianke 1923]. 

Лу Сінь присвятив Єрошенкові, який мешкав у його родині, новелу “Качина 
комедія” [Лу Сінь 1981, 128–131], яка надалі дала потужний поштовх для дослід-
ницької та пошукової роботи радянських перекладачів.

Як уже зазначалося у статтях, ще за життя В. Я. Єрошенка його ім’я згадува-
лося у працях китаїстів, насамперед, лусінезнавців. Серед перших можна назвати 
академіка В. М. Алексєєва, який згадував Єрошенка у статті 1938 року, яку, втім, 
було опубліковано на десятиліття пізніше [Алексеев 1968, 314–315]. Л. З. Ейдлін 
ще 1940 року переклав статтю Го Можо про китайсько-радянські літературні 
зв’язки для журналу “Іноземна література”. У скороченому вигляді вона вийшла 
у “Літературній газеті” [РДАЛІ, ф. 1397, оп. 1, од. зб. 700, оп. 3, од. зб. 57; Го 
Можо 1940, 2]. Стаття у повному варіанті тексту містила згадки про Єрошенка, 
але його не було опубліковано. В. Я. Єрошенка постійно згадували китайські лі-
тератори з кола Лу Сіня, які до Другої світової війни та після неї дуже активно 
працювали в СРСР. Отже, казати про повне забуття долі й художньої творчості 
В. Я. Єрошенка за його життя, як це часто роблять і досі, невірно [Патлань 2008]. 

Перший переклад О. В. Жиліним “Качиної комедії” Лу Сіня російською мо-
вою було опубліковано 1949 року у Шанхаї [Лу Синь 1949, 32–34]. Упорядником 
цієї збірки був Володимир Миколайович Рогов, який зацікавився постаттю Єро-
шенка ще 1938 року. Надалі “Качину комедію”, вже у перекладі Рогова, було 
включено до “Вибраного” [Лу Синь 1952, 126–129]. Ця збірка важлива тим, що 
готувалася ще за життя В. Я. Єрошенка. Надалі “Качина комедія” з примітками 
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укладачів про те, хто такий В. Я. Єрошенко (Ярошенко), входила до чотиритомни-
ка вибраних творів Лу Сіня [Лу Синь 1954, 208–211] та низки видань його творів 
усіх наступних років аж до початку 1990-х, коли, з розпадом СРСР, видання тво-
рів Лу Сіня перестали з’являтися так часто й величезними тиражами. У квітні 
1961 року, опублікувавши новелу Лу Сіня, харківський журнал “Праця сліпих” 
розпочав збирання відомостей і спогадів про Єрошенка серед тих незрячих, хто 
міг його знати [Лу Синь 1961, 82–90]. Цю ж статтю передрукував журнал для не-
зрячих “Життя сліпих Узбекистану”. Так закладалися основи радянського єро-
шенкознавства. 

Володимир Рогов влітку 1958 року надрукував у журналі “Знамя” свою першу 
в СРСР та єдину свою статтю, присвячену Єрошенкові [Рогов 1958а, 212–216]. 
Надалі він впродовж багатьох років збирав матеріали про письменника, підготував 
ще кілька статей, але жодну з них не вдалося опублікувати. Пізніше він згадував, 
що декілька разів зустрічав Єрошенка у Комуністичному університеті трудящих 
Сходу, де Василь Якович працював у 1925–1928 роках, не знаючи, що буде розшу-
кувати його через десятиліття [Киценко 1991, 179]. Статтю В. М. Рогова “Росій-
ський друг Лу Сіня” передрукували китайські, японські, радянські видання, в тому 
числі для есперантистів та незрячих. Одна-єдина публікація постала у кількох ін-
варіантах різними мовами й шрифтами. Вона справила вагомий вплив на те, як 
надалі в СРСР почали ставитися до Єрошенка – це був “друг Лу Сіня”. Таке став-
лення давало можливість науково вивчати як факт дружби двох письменників, так 
і твори Єрошенка, на які звернув увагу китайський класик, присвятивши їм свою 
увагу, час, сили, майстерність перекладача й благословивши у друк. Отже, в тіні 
китайського класика В. Я. Єрошенко певною мірою дорівнювався до нього.

Вже 1959 року у своїй монографії “Лу Сінь” про вплив Єрошенка на Лу Сіня 
кількома словами сказала Л. Д. Позднєєва [Позднеева 1959, 239–241, 554]. Надалі 
про Єрошенка згадували у своїх статтях та монографіях В. В. Петров [Петров 
1960, 141–144], В. Семанов [Семанов 1967, 113], М. Шнейдер [Шнейдер 1973, 215, 
230–231]. У травні 1961 року в газеті “Московська правда” вийшла стаття актриси 
та письменнці Є. Ауербах “Доля поета” [Ауэрбах 1961, 4]. Вона містить захоплену 
розповідь про знайомство з китайцями у Третьяковській галереї, про долю поета 
Єрошенка, відомого у Китаї. На адресу авторки з Пекіна надіслали бандероль, де 
була книга китайською мовою – “вірші російського поета Єрошенка”. Прикметно 
те, що статтю проілюстровано світлиною не китайського видання, а одного з томів 
японського тритомника так званої “Повної збірки творів Єрошенка”, виданої Та-
касугі Ітіро у Токіо 1959 року [Eroshenko 1959]. У перші повоєнні роки говорити 
на повен голос про те, що В. Я. Єрошенко створював свої тексти переважно япон-
ською, і саме вони були основою для перекладів Лу Сіня, було ще неможливо. 

Стаття Є. Ауербах привернула увагу випускника китайського відділення Мос-
ковського державного інституту міжнародних відносин 1955 року Романа Бєлоу-
сова. Він у 1960-х – на початку 1970-х років стане автором низки статей про 
китайську літературу та книги “В тисячах ієрогліфів” [Белоусов 1963], але не 
пов’яже свого життя з Китаєм та китаєзнавчими дослідженнями. Як зазначав сам 
Р. С. Бєлоусов, він міг читати китайською та трохи японською мовою. Згодом він 
став відомим письменником, який працював у жанрі “цікавого літературознав-
ства” й підготував десятки книжок. Але зацікавлення творчістю Єрошенка про-
йшло через усе його життя. У 1962 та 1977 роках він упорядкує дві збірки творів 
В. Я. Єрошенка, фактично єдині в СРСР. Усі інші видання до 2006 року, в тому 
числі упорядкована в Києві Н. М. Андріановою збірка “Квітка Справедливості” 
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[Єрошенко 1969], так чи інакше використовуватимуть концепцію та підхід до 
творчості цього письменника, запропоновані Р. С. Бєлоусовим, його коментарі і 
тексти опублікованих у московських виданнях перекладів. Ці переклади, як роз-
повів нам упорядник 2007 року, зазнали його редагування, метою якого було про-
ходження цензури. 

Влітку 1961 року Р. С. Бєлоусов першим поїхав на батьківщину В. Я. Єрошен-
ка – до с. Обухівка Старооскольського району, де познайомився з племінницею 
письменника, записав спогади про нього. Одним із результатів поїздки стало вияв-
лення в родинному архіві групової світлини, на якій В. Я. Єрошенко сфотографо-
ваний у колі китайських есперантистів поруч із Лу Сінем та його молодшим бра-
том Чжоу Шуженем. Зараз світлина зберігається у фондах Старооскольського 
краєзнавчого музею. Аналогічна світлина, трохи інакше підписана на звороті, збе-
рігається у Будинку-музеї Лу Сіня в Пекіні [Патлань 2010, 633–649]. 1961 року 
через участь есперантистів та прапори есперанто-руху у них в руках повністю пу-
блікувати таку світлину було неможливо. До того ж у складі групи фотографова-
них присутній китаїст Григорій Софоклов, якого було репресовано через співпра-
цю з японцями 1945 року й надалі реабілітовано лише 1996 року. Зазначимо, що 
вже В. М. Рогов першим дав ілюстрацію: дві окремо вилучені з групової світлини 
постаті Єрошенка та Лу Сіня. Але зробив він це парадоксально, подавши світлину 
до малотиражного спеціального журналу “Життя сліпих” для незрячих, який, од-
нак, мав звичну нам друковану версію, де й було її опубліковано у грудні 1958 року 
[Рогов 1958б, 31–37]. Можна припускати, що В. М. Рогов використовував фото 
з китайських видань. Ця публікація залишилася, природно, ніким не поміченою. 

Р. С. Бєлоусов працював 1961 року у відділі зарубіжної літератури “Літератур-
ної газети”. Вже 26 вересня, до 80-ліття від дня народження Лу Сіня, він опублі-
кував велику статтю про В. Я. Єрошенка, проілюструвавши її так само фрагмен-
том згаданої світлини – постатями Єрошенка та Лу Сіня поруч [Белоусов 1961]. 
Це була перша публікація фото Єрошенка у масовій пресі. 

Назва статті Бєлоусова – “Друг Лу Сіня” – скорочено дублювала назву статті 
Рогова й посилювала саме таке розуміння стосунків письменників та й усієї твор-
чості Єрошенка. Власне тексти письменника залишалися ще невідомими не лише 
читачам, а й більшості дослідників. Як відгук на статтю Бєлоусова у Китаї 
18 жовтня 1961 року з’являється стаття Ге Баоцюаня “Лу Сінь та Єрошенко” у га-
зеті “Женмінь жибао”, продубльована потім у китайських та есперантських жур-
налах [Ge Baoquan 1961, 264–266]. Згодом паралельні або майже одночасні публі-
кації в СРСР та Китаї, які з’являтимуться по черзі різними мовами – російською, 
українською, есперанто, китайською, – взаємно підживлюватимуть інтерес до 
Єрошенка впродовж багатьох років. Так, публікації в СРСР передруковувалися в 
Китаї китайською та есперанто, публікації з Китаю китайською перекладали на 
есперанто, а із середовища радянських та китайських есперантистів їх надсилали 
дослідникам творчості Єрошенка. Так, стаття В. Рогова “В. Ерошенко – друг Лу 
Синя” 1958 року з’явилася в журналі “Радянсько-китайська дружба” (№ 26), звід-
ки її есперантисти стисло переклали для свого щомісячника “El Popola Ĉinio” 
[Rogov 1958, 195–197]. Статтю самого Р. Бєлоусова тут же передрукували обласна 
газета “Бєлгородська правда” 30 вересня та районна старооскольська “Путь Октяб-
ря” 1 жовтня, а надалі журнал “Життя сліпих Узбекистану” у жовтневому номері. 

Вже за два тижні після публікації у “Літературній газеті” до Бєлоусова звер-
нувся листом директор Бєлгородського книжкового видавництва М. О. Кузнєцов 
із пропозицією підготувати й видати у Бєлгороді першу в СРСР збірку творів 
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Єрошенка. Бєлоусов погодився й підготував заявки на збірку творів письменника 
(обсягом 8–9 друкованих аркушів) та біографічний нарис про нього. У супровід-
ному листі-обґрунтуванні до заявки зазначено, що оригінали творів Єрошенка 
“не існували російською мовою”, а писав він японською та есперанто. Р. С. Бєло-
усов наголошував: «Та особливий інтерес становлять його казки та оповідання, 
які є у нашому розпорядженні, у прекрасних перекладах китайською мовою, ви-
конаних видатним китайським письменником Лу Сінем. У своїй післямові до пе-
рекладів казок Єрошенка він писав про те, що “намагався зробити переклади 
якнайточніше”. Вочевидь, ці чудові переклади майстра слова Лу Сіня й можуть 
слугувати основним джерелом при ознайомленні радянського читача з творами 
Єрошенка» [Белоусов – Кузнецову, 03.10.1961, ОАБ; ДАБО, ф. Р-108, оп. 4, 
спр. 5, арк. 38].

Згодом місце окремого нарису-брошури посіла розлога вступна стаття. Із заяв-
ки видно, що Бєлоусов використовував китайське видання і хотів включити до 
збірки 13 текстів, перекладених із китайської: “Кошик” (“Глек мудрощів”? – 
Ю. П.), “Горесті рибки”, “Біля ставка”, “Серце орла”, “Весняні мрії”, “Дивне ко-
шеня”, “Смерть двох крихіток” (“Дві маленькі смерті”. – Ю. П.), “Заради людей”, 
“Світова пожежа”, “Рана грамотія” («Рана від ієрогліфа “любов”, або “Зимова 
казка”». – Ю. П.), “Трагедія курчати”, “Червоні квіти”, “Мудрець-час”. Отже, зі 
збірки 1922 року “Казки Єрошенка” – усі твори у перекладах Лу Сіня, і ще чотири 
тексти в його ж перекладах за іншими виданнями: “Кошик”, “Трагедія курчати”, 
“Червоні квіти”, “Мудрець-час”. Не відбиралися до радянської збірки переклади 
з есперанто і переклади Ван Фусяня [ДАБО, ф. Р-108, оп. 4, спр. 5, арк. 34–35].

Крім текстів, заявка збірки передбачала детальну вступну статтю великого об-
сягу та “кілька нарисів-спогадів про Єрошенка, які належать перу японських лі-
тераторів, які добре знали сліпого письменника за життя” [ДАБО, ф. Р-108, оп. 4, 
спр. 5, арк. 39].

Надалі, з отриманням японського тритомника, концепція збірки змінилася. 
Слід зазначити, що до 2014–2015 років у книжкових виданнях В. Я. Єрошенка 
російською та українською мовою так і не були опубліковані “Весняні мрії”, “За-
ради людей”, “Червоні квіти”. Отже, початковий задум упорядника набагато ви-
переджав час. Але навіть акцентування ролі Лу Сіня у публікації цих текстів за 
життя Єрошенка у Китаї не допомогло їм вийти друком у СРСР. Втім, упорядник 
одразу зазначав, що має намір “включити до збірки також кілька перекладів з 
японської та низку найбільш яскравих віршів” [ДАБО, ф. Р-108, оп. 4, спр. 5, 
арк. 38]. Це передбачало пошук перекладачів з японської та есперанто, якою Єро-
шенко віршував.

Робота Бєлоусова-упорядника тривала понад рік і завершилася виданням у 
грудні 1962 року збірки “Серце Орла” до 10-ліття смерті В. Я. Єрошенка. Мо-
сквич Бєлоусов знайшов для збірки перекладачів – з японської Василя Анисимо-
вича Чернишова та Зінаїду Антонівну Супруненко, з китайської – Віктора Воло-
димировича Куніна, які працювали у редакції літературознавства видавництва 
“Східна література”. Склад збірки від початково планованого сильно змінився. 
Були додані переклади з японської, через що обсяг збірки зріс до 10–12 автор-
ських аркушів. Переклади з китайської мови планувалися обсягом 6 авторських 
аркушів. Тим часом укладач збірки працював над бібліографією творів Єрошенка 
у збірці творів Лу Сіня, яку, однак, до видання включено не було. У листуванні з 
директором видавництва на завершальному етапі підготовки збірки йшлося вже 
про те, що спогади японців та китайців, наявні в упорядника, “не мають повного 
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завершеного вигляду, це уривки з книг Акіта Удзяку, Егуті Кійосі, уривчасті спо-
гади Цурута Горо, Накане Хіросі. У тому вигляді, в якому вони існують зараз, 
їх публікувати окремо немає сенсу”. Бєлоусов окремо наголошує: “Інша річ – 
примітки Лу Сіня. Але їх я майже цілком використав у своїх примітках” [Бєлоу-
сов – Кузнєцову, 5 червня 1962 р., ДАБО, ф. Р-108, оп. 4, спр. 5, арк. 53]. Для 
глибшого обґрунтування того, що Єрошенко – радянський письменник, до збірки 
було включено декілька спогадів його рідних, земляків, друзів та учнів. Це вклю-
чення було запропоноване директором видавництва М. О. Кузнєцовим.

Головне своє завдання укладач збірки бачив у тому, щоб вперше познайомити 
радянського читача з творчою спадщиною В. Єрошенка, дати уявлення про її 
жанрове різноманіття. Заради цього йому доводилося спиратися на підтримку ві-
домих осіб, як Маріетта Шагінян. З китаїстів Бєлоусов згадує “відомого перекла-
дача з китайської Л. Ейдліна, який вважає просто необхідним якомога скоріше 
познайомити нашого читача з творчістю забутого письменника” [ДАБО, ф. Р-108, 
оп. 4, спр. 5, арк. 21]. Також він пише директорові видавництва про виявлені дум-
ки неназваних китайських критиків про певний вплив оповідань Єрошенка на 
оповідання Лу Сіня, згадуючи при цьому, але не називаючи, чеську дослідницю 
Берту Кребсову [Krebsova 1953, 87]. Бєлоусов зауважує: “Звісно, тут необхідно 
дотримуватися певного такту стосовно Лу Сіня, але в цілому це, без сумніву, за-
слуговує уваги, щоб сказати про це у вступній статті” [ДАБО, ф. Р-108, оп. 4, 
спр. 5, арк. 21].

У листуванні з видавництвом Р. С. Бєлоусов свідомо акцентує на увазі до твор-
чості Єрошенка у сучасному Китаї 1960-х років. Особливу роль у цьому відіграє 
вже згадана стаття “Лу Сінь та Єрошенко” Ге Баоцюаня, “відомого літературо-
знавця, перекладача радянської літератури”, де “дано китайським літературознав-
цем оцінку творчості Єрошенка, підкреслено прогресивне значення його творів, 
викладено історію дружби Лу Сіня з Єрошенком, наведено дані з історії видання 
його книг у Китаї” [ДАБО, ф. Р-108, оп. 4, спр. 5, арк. 38–39, 90]. Поява статті 
про Єрошенка у газеті “Гуаньмін Жибао”, на думку Бєлоусова, має підкреслити 
своєчасність книги письменника також і в СРСР. Племінниці В. Я. Єрошенка Вірі 
Сердюковій Бєлоусов повідомляє листом, що статтю опубліковано як “прямий 
відгук на мою статтю” [ОАБ, 11 листопада 1961 р.], видавництву ж намагається 
подати факт її опублікування як самостійне явище, що свідчить про зацікавлення 
Єрошенком у Китаї. 

Але упорядник збірки свідомо замовчує той факт, що Ге Баоцюань сам був ес-
перантистом, членом Китайської ліги есперанто. Імовірно, навіть такого підґрун-
тя, як кількаразові посилання на авторитет завідувача відділом з дослідження ра-
дянської та східноєвропейської літератури Інституту літератури АН Китаю, члена 
комітета Спілки китайських письменників все ще замало для успішного лобію-
вання підготовки радянського видання Єрошенка. Представляти ж В. Я. Єрошен-
ка як письменника есперантського і діяча руху есперантистів у ті роки було від-
верто небажано. Тому далі у тому ж листі Р. Бєлоусов наголошує: «Користуючись 
нагодою, хочу ще раз підкреслити, що творчість Єрошенка – це явище не лише 
незвичайне, але, головне, своєрідне. При його оцінці необхідно виходити з того, 
що, незважаючи на те, що він писав японською мовою, а деякі його речі були на-
писані на есперанто, його слід розглядати винятково як письменника російського 
й радянського, оскільки у 30-х роках ним були опубліковані в журналі “Жизнь 
слепых” чукотські казки у його обробці. Вони були надруковані опуклим шриф-
том. Мені думається, що лише такий підхід до його творчості буде вірним і най-
більш точним. Тієї ж точки зору дотримується й китайський літературознавець 
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Ге Баоцюань. Спроба представити Єрошенка лише як літератора-есперантиста 
(а така тенденція може мати місце з боку прихильників цієї мови) – значить, 
викривити творчу постать сліпого письменника, вимушеного користуватися мо-
вою есперанто як підсобним інструментом, який допомагав йому легше долати 
його недугу у спілкуванні зі світом» [ОАБ, Белоусов – Кузнецову, 4.11.1961 р.]. 
Остаточний варіант цього листа до директора видавництва, якого укладач готував 
кілька місяців, вже не містить посилань на чукотські казки, наявність яких у 
творчій спадщині Єрошенка ніяк не доводить його “російськості” й “радянськос-
ті”, так само, як і факт публікації у малотиражному сліпецькому виданні Брай-
лем. В остаточному тексті листа перше речення подане як: “При оцінці творчості 
Єрошенка необхідно виходити з того, що незважаючи на те, що він писав япон-
ською мовою (нею написано більшість його речей), а деякі його речі були напи-
сані на есперанто, незважаючи на цю особливість, Єрошенка слід розглядати ви-
нятково як письменника російського й радянського” (підкреслення Р. Бєлоусова). 
Останнє речення подане в редакції: “…значить викривити творчу постать сліпого 
письменника, вимушеного користуватися мовою есперанто як підсобним інстру-
ментом, який допомагав йому легше подолати його недугу при спілкуванні з 
людьми різних країн, замінював йому попервах знання мови країни” [Бєлоусов – 
Кузнєцову, 18.01.1962 р., ДАБО, ф. Р-108, оп. 4, спр. 5, арк. 21–22].

Саме у цій концепції, яка підмінила свідомий есперантизм В. Я. Єрошенка 
якимось гаданим “знанням мови країни” перебування, й коріниться один із най-
стійкіших міфів про Єрошенка. Це міф про те, що він, нібито, був поліглотом зі 
знанням 10–12-ти, а то й 20-ти мов. Все це – ні що інше, як вдала спроба обійти 
радянську цензуру: адже практично до початку 1980-х років згадувати есперанто 
й есперантистів у друці було заборонено. 

Виходячи з цього, упорядник намагався применшити роль перекладачів і зро-
бити не таким помітним те, що твори “російського радянського” автора – не ори-
гінальні, а перекладені. Він писав директору видавництва: «Мені думається, що 
перекладачів слід зазначити, як це я й зробив, наприкінці вступного нарису, а 
не в змісті. Адже Єрошенко не зарубіжний автор. Перекладачі не заперечують. 
З віршів я не став включати інших, мені здається, що досить цих двох. Взагалі 
віршів у Є[рошенка]дуже мало – 5–6. Перекладач віршів Костянтин Михайлович 
Гусєв – працівник газети “Правда” /…/. До речі, він майже Ваш земляк – воро-
незький». Тут яскраво видно переакцентування з мови твору – на місце роботи 
перекладача, отже, на підкреслення його лояльності й ідеологічної відповідності, 
що посилено згадкою про “земляка” [Бєлоусов – Кузнєцову, 27 березня 1962 р., 
ДАБО, ф. Р-108, оп. 4, спр. 5, арк. 44–45].

Саме тут, у царині визнання належності письменника В. Я. Єрошенка за мо-
вою творчості / походженням, і ховалося зерно майбутнього конфлікту. Підготовка 
видання “Серце орла” була одночасно й збиранням матеріалів про письменника. 
Тому есперантисти СРСР дуже швидко дізналися про цю роботу. І, природно, хо-
тіли представлення Єрошенка як письменника есперантського. До видавництва 
написав московський письменник, головний редактор видавництва “Дитяча літе-
ратура” Іван Володимирович Сергєєв. На той час він уже написав і частково 
оприлюднював на виступах книгу або фрагменти книги про В. Я. Єрошенка. Піс-
ля його дуже детального листа директор видавництва запропонував І. В. Сергєє-
ву першому ознайомитися з рукописом збірки В. Я. Єрошенка як рецензенту, а 
надалі видати повість про нього наступного, 1963 року [Кузнєцов – Сергєєву, 
6 лютого 1962 р., ДАБО, ф. Р-108, оп. 4, спр. 5, арк. 31–32, 51]. Сергєєв погодився, 
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і нове видання було включене до плану видавництва. Воно не з’явилося, бо Сер-
гєєв хворів і помер у жовтні 1964 року. Що ж до рецензії, то вона була дошкульною 
і образливою настільки, що ні Р. С. Бєлоусов у власному архіві, ні М. О. Кузнєцов 
в архіві видавництва і власному архіві, переданому на держзбереження, її не збе-
регли. Не збереглася серед документів видавництва й відповідь Бєлоусова на ре-
цензію, про існування якої відомо з листування. 

І. В. Сергєєв повідомляв М. О. Кузнєцову про створення у Спілці письменни-
ків СРСР комісії з літературної спадщини В. Я. Єрошенка, куди увійшли сам Сер-
гєєв, китаїсти Агей Гатов, Володимир Рогов, японісти Роман Кім та Віра Маркова 
[Сергєєв – Кузнєцову, 10 лютого 1962 р., ДАБО, ф. Р-108, оп. 4, спр. 5, арк. 28]. 
Створення такої комісії було лише задеклароване, а до втілення справа не дійшла. 
Про комісію та її склад відомо лише з цього документа. І. В. Сергєєва обурило 
неминуче “викривлення оригіналу текстів Єрошенка, який пройшов крізь кілька 
мовних бар’єрів”. Він справедливо зазначав у листі до видавництва, що «показ 
творчості Єрошенка з точки зору “літературної форми” в такому разі буде “надто 
сумнівним починанням”» [Сергєєв – Кузнєцову, 31 січня 1962 р., ДАБО, ф. Р-108, 
оп. 4, спр. 5, арк. 26]. Під тиском Сергєєва М. О.Кузнєцов змушений був захища-
тися: “Незрозумілим є Ваше побоювання стосовно опублікування перекладів ка-
зок та оповідань Єрошенка, виконаних великим китайським письменником Лу 
Сінем. Адже ми готуємо не академічне видання творів В. Я. Єрошенка” [Кузнє-
цов – Сергєєву, 6 лютого 1962 р., ДАБО, ф. Р-108, оп. 4, спр. 5, арк. 31].

У справі збереглася лише рукописна записка І. В. Сергєєва, який, скористав-
шись підтримкою В. М. Рогова та есперантиста А. Д. Борисоглебського з м. Мі-
чурінська, накинувся на майже готову збірку, впорядковану Р. С. Бєлоусовим. Це 
був звичайний для того часу “колективний протест” проти “публікацій творів 
Єрошенка, перекладених з третього чи четвертого варіанту”. Сергєєв вважав вчи-
нок упорядника збірки “ведмежою послугою, нахабною витівкою, якої жодним 
чином не можна вибачити”, “халтурою” і картав видавництво, яке “довірилося 
Бєлоусову” [Сергєєв – Кузнєцову, без дати, ДАБО, ф. Р-108, оп. 4, спр. 5, арк. 47]. 
Рецензент вважав, що збірку треба рятувати так: викинути вступну статтю, дати 
вступ, написаний “місцевим товаришем, бажано однолітком Єрошенка”. Це має 
бути “простий, теплий, людський вступ до збірки без академічних фокусів і без 
закордонних надлишків”. Склад збірки слід переглянути, науковий апарат вики-
нути, бо він надає збірці непотрібний “дослідницький” тон. Дати стислі примітки 
до кожної речі, її джерело, з якої мови зроблено переклад. А вже “таку невибагли-
ву збірку, без сумніву, зустрінуть доброзичливо” [ДАБО, ф. Р-108, оп. 4, спр. 5, 
арк. 48]. Гостра рецензія й позиція рецензента, у свою чергу, обурила укладача 
своїм зневажливим тоном і різкими висловлюваннями. Бєлоусов побачив у ній 
образи на адресу “групи літераторів, співробітників радянських редакцій та ви-
давництв” [Бєлоусов – Кузнєцову, 7 травня 1962 р., ДАБО, ф. Р-108, оп. 4, спр. 5, 
арк. 52] і надав розлогу відповідь на адресу видавництва, якої, на жаль, не вияв-
лено. Після рецензії Сергєєва “у перекладачів, природно, дещо опустилися руки” 
й було затримано переклад казки “На березі”. Бєлоусов пише М. Кузнєцову, що 
зустрів Сергєєва у Спілці письменників і мав із ним розмову, він у цілому ви-
мушений був визнати, що форму його рецензії «було викликано його “колю-
чим” (!) характером» [Бєлоусов – Кузнєцову, 7 червня 1962 р., ДАБО, ф. Р-108, 
оп. 4, спр. 5, арк. 56].

Щоб не залучати як рецензента А. Гатова, який мав на той час публікацію пе-
рекладів із Лу Сіня, де йшлося про Єрошенка [Лу Синь 1961, 235–236], і напо-
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легливо пропонував власні послуги видавництву [ДАБО, ф. Р-108, оп. 4, спр. 5, 
арк. 63–64], Р. С. Бєлоусов одночасно – 19 червня 1962 року – просить про рецен-
зію Н. І. Фельдман-Конрад, дружину академіка М. О. Конрада [Бєлоусов – до 
Фельдман-Конрад, ОАБ], і просить видавництво надіслати текст збірки, пові-
домляючи про вже отриману її згоду виступити рецензентом. Для рецензії і зві-
ряння перекладів Бєлоусов був готовий запросити, в разі потреби, Л. З. Ейдліна з 
його кваліфікованою допомогою, оскільки “А. Гатов відомий як перекладач з 
власним смаком і підходом, який не завжди знаходить схвалення у спеціалістів 
літературознавців-сходознавців”, та й “читачі не завжди бувають задоволені його 
перекладами” [Бєлоусов – Кузнєцову, 19 червня 1962 р., ДАБО, ф. Р-108, оп. 4, 
спр. 5, арк. 63–64]. Але рецензію Н. І. Фельдман-Конрад було подано до видав-
ництва вже 2 липня, у дуже стислі терміни, і нині вона зберігається у РДАЛІ в 
особистому фонді вченої [РДАЛІ, ф. 2817, оп. 1, спр. 3, арк. 59–62; див. Патлань 
2014, 201–214]. Це був “кваліфікований і авторитетний відгук, який дозволяв спо-
кійно продовжити нашу справу” [Бєлоусов – Кузнєцову, 2 липня 1962 р., ДАБО, 
ф. Р-108, оп. 4, спр. 5, арк. 67].

Друком збірка з’явилася у грудні 1962 року. До неї увійшли вступна стаття та 
12 текстів “казок, оповідань, віршів”: “Серце орла” (з китайської переклав В. Ку-
нін), “Країна Райдуги” (з японської переклав В. Чернишев), “Мудрець-час” (з ки-
тайської В. Кунін), “Тісна клітка” (з китайської В. Кунін), “Квітка справедливості” 
(з японської переклала З. Супруненко), “Трагедія курчати” (з китайської В. Ку-
нін), “Оповідання засохлого листка” (з есперанто І. Бриль), “Бірманська легенда” 
(з японської З. Супруненко), “Кувшин мудрощів” (з японської З. Супруненко), 
“На березі” (з китайської В. Кунін), “Любов до людей”, “Колискова” (два вірші 
з есперанто у перекладі К. М. Гусєва), а також чотири “нариси, статті”: “Сторін-
ки з мого шкільного життя” (з есперанто І. Бриль, включено через технічні вимо-
ги видавництва [ДАБО, ф. Р-108, оп. 4, спр. 5, арк. 83]), “Бесіда” (з японської пер. 
В. Чернишев), “Прощавай, Японіє!” (з японської З. Супруненко), “Зустрічі на Чу-
котці” (в оригіналі російською). 

Отже, трохи менше половини художніх текстів (5 з 12) було перекладено не 
з оригіналу, а з перекладів Лу Сіня, про що зазначалося у примітках. Також 
було включено два тексти Лу Сіня “Качина комедія” [Лу Синь 1954, 208–211] та 
“Реальна мрія”, останній – у перекладі Р. Бєлоусова. Видавництвом не було вклю-
чено до книги текст “Історія рибки” (або “Горе рибки”), на якому дуже наполягав 
упорядник. Він з’явиться друком лише за 15 років. Прізвища перекладачів було 
названо загальним переліком на початку збірки, без зазначення того, хто конкрет-
но який текст з якої саме мови перекладав [Ерошенко 1962, 26]. Тому зараз дово-
диться уточнювати авторство перекладів за архівними джерелами.

Перша збірка, природно, на довгі роки стала зразком і методологічною осно-
вою для видання текстів В. Я. Єрошенка як у Росії, так і в Україні. Р. С. Бєлоусов 
досяг своєї мети: представити творчість письменника радянському читачеві, а 
для цього подати його самого як письменника російського радянського. Але сві-
доме приховування ним мовного особистісного вибору В. Я. Єрошенка, переак-
центування на ролі видатного перекладача Лу Сіня, отже, часткова відмова від 
перекладу з оригіналів японських та есперантських, приховування ролі й значен-
ня праці сучасних перекладачів з японської та китайської призвели до негативних 
наслідків. Майже відразу вже усталена апробована концепція почала самовідтво-
рюватися у нових виданнях, а нові дослідники-сходознавці, спроможні вивчати 
як творчість В. Я. Єрошенка саме як письменника-символіста другої декади 
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ХХ століття, так і особливості мови й стилю Лу Сіня як перекладача його творів, 
не з’явилися і досі.

У Росії творчістю В. Я. Єрошенка у 1960-х – 1980-х роках займався Р. С. Бє-
лоусов, тому друга укладена ним збірка [Ерошенко 1977] була продовженням 
першої. Про роботу над нею відомо значно менше, ніж про першу. Як свідчить 
архів упорядника, планувалося назвати її “Дійти до райдуги” та включити до її 
складу статті Єрошенка у сліпецькій періодиці, низку нових спогадів: Куроміцу 
Сома, Касуга Сьодзіро, Такамару Сасакі, В. Г. Пєршина та статтю В. Лєтова. Упо-
рядник планував розділ “Документи” з публікацією документів пенсійної справи 
Єрошенка та фрагментів із листування під час підготовки першого видання, окре-
мо – бібліографії творів Єрошенка та літератури про нього.

Початковий задум було реалізовано у редакції східної літератури видавництва 
“Наука” дещо інакше. До складу збірки було включено більше перекладів з япон-
ської, мовне першоджерело та прізвище перекладача було вказане окремо біля 
кожного тексту. Той самий упорядник виправив вади першого видання, залучив-
ши до другого нових перекладачів із китайської та японської та нові переклади: з 
китайської І. Глаголевої “Світова пожежа”; з японської Г. Гутермана “Зимова каз-
ка”, “Горе рибки”, “Оповідка паперового ліхтарика”, “Оповідки Байтала”, з япон-
ської З. Супруненко “Грушеве дерево. Сербська казка” та низка листів; з есперан-
то – М. Зубкова “День всесвітнього миру”. У розділі спогадів було додано тексти 
Куроміцу Сома “Арешт Єрошенка” у перекладі з японської Є. Пащенка та Касуга 
Сьодзіро “Зустріч у Москві” у перекладі з есперанто О. Харьковського. Окремим 
кінцевим розділом було подано примітки до текстів [Ерошенко 1977, 256–261]. 

В Україні творчість В. Я. Єрошенка вивчала й пропагувала професійний пере-
кладач, письменниця, есперантистка Надія Гордієнко-Андріанова. Вона впоряд-
кувала збірку “Квітка справедливості”, яка донедавна була єдиною українською 
мовою [Єрошенко 1969]. Цілком запозичивши структурну схему збірки “Серце 
орла”, принципи коментування та більшість текстів із неї, Андріанова надалі не 
перевидавала текстів Єрошенка, крім одного нового перекладу з есперанто у 
журналі “Україна” [Єрошенко 1989, 10–12]. Зазначення, що більшість текстів пе-
рекладені не з оригіналу, а з російського видання, містилися в кінці збірки серед 
приміток до кожного тексту окремо, а зміст, як і в Бєлоусова, не містив зазначен-
ня ані мови-першоджерела, ні прізвища перекладачки. Інформація “упорядкуван-
ня, передмова, переклад та примітки Надії Гордієнко-Андріанової” тут міститься 
на контртитулі книги. У розділі “Легенди та казки” дев’ять текстів із дванадцяти 
було перекладено з російської за збіркою “Серце орла”, з них п’ять – із перекла-
дів В. В. Куніна за перекладами Лу Сіня. У розділі “Оповідання, нариси, вірші” з 
восьми текстів – три за російським виданням. Додано у прямих перекладах з ес-
перанто: “Вежа для падіння”, “Оповідки зів’ялого листочка”, “Чукотська ідилія”, 
“Той, кому судилося жити”, “Сторінка з мого шкільного життя”, “Любов до лю-
дей”, “Колискова”. У перекладі з російської українською вперше опубліковано 
нарис “Сліпі Заходу і Сходу”, але без зазначення мови тексту та його походження 
з архіву незрячого письменника, дослідника історії незрячих О. П. Бєлорукова 
(Москва), пов’язаного з редакцією журналу “Жизнь слепых”. Це надалі призвело 
до хибного уявлення, що нібито Єрошенко писав українською мовою. Українська 
збірка не містила спогадів про Єрошенка його рідних, учнів та земляків із СРСР, 
натомість у неї було включено сім текстів про Єрошенка, написаних японцями та 
китайцями: Цурута Горо “Історія портрета”, Егуті Кійосі “Чаша страждань”, 
Фукуока Сеїті “У Пекіні”, Акіта Удзяку “Весна не може не настати!”, Лу Сінь 
“Реальна мрія”, Лу Сінь “Качина комедія”, Ху Юй-чжі “Друг пригнічених”, – 
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поданих за російським виданням 1962 року з усіма особливостями його концеп-
ції, й, відповідно, редагування та оформлення текстів [Єрошенко 1969, 253–261].

У наступному українському виданні “Легенди та казки”, тираж якого друку-
вався двічі [Єрошенко 2004–2006], його упорядник В. Таранюк використав біль-
шість текстів зі збірки Андріанової, але не подав жодного коментарю чи при-
мітки, у змісті також не вказано мову-першоджерело, як це зроблено й самою 
Н. М. Андріановою. Понад те, “перший президент Української есперанто-
асоціації” Є. Ковтонюк у передмові стверджує, що більшість текстів у збірці пе-
рекладено з есперанто [Єрошенко 2004–2006, 6]. Але це зовсім не так. Дев’ять з 
15-ти творів перекладено Н. М. Андріановою з російської за збіркою “Серце 
орла”, їх узято для нового видання зі збірки “Квітка справедливості”. Таким чи-
ном, п’ять із цих дев’яти текстів: “Серце орла”, “Час-мудрець”, “Тісна клітка”, 
“Трагедія курчати”, “На березі” перекладено українською за російськими пере-
кладами В. В. Куніна з китайських перекладів Лу Сіня. Інші шість текстів пере-
кладено українською за оригіналом з есперанто: “Вежа – щоб упасти”, “День 
всесвітнього миру”, “Оповідки зів’ялого листочка” (1968–1969), “Химерний кіт” 
(1989) у перекладі Н. М. Гордієнко-Андріанової, лише два переклади – нові, ви-
конані Є. Ковтонюком та В. Таранюком з есперанто (“Чукотська ідилія” та “Чу-
котська легенда”). Причому останній довільно змінив авторську назву твору 
В. Єрошенка “Чукотська елегія” [Єрошенко 2004–2006, 95]. У цій збірці копірай-
том позначене упорядкування В. Таранюка, тоді як твори просто розташовані за 
алфавітом за українськими назвами. 

Отже, з 1962–1969 років до 2015 року в Україні не з’явилося нових перекладів 
творів В. Єрошенка з японської та китайської мов. Винятком є переклади Ю. Пат-
лань з японської українською, опубліковані 2015 року. Вони виконані, нарешті, 
безпосередньо з оригіналу, без залучення китайських текстів Лу Сіня. 

Дещо інша ситуація склалася в Росії. Тут принципи укладання збірки і мето-
дологічний підхід до творості В. Я. Єрошенка, запропоновані Р. С. Бєлоусовим, 
очевидно, теж уже вичерпали себе. Але залишаються актуальними китайські 
першоджерела, які зберігає Старооскольський краєзнавчий музей. Як ми вже 
згадували, проект перекладів збірок В. Єрошенка з китайської, причому перекла-
дів повних, було ініційовано музеєм ще 2007 року. До 120-ліття В. Я. Єрошенка 
коштом тодішнього голови Старооскольського міського округу було запрошено 
перекладача із Санкт-Петербурзького державного університету. Планувалося пе-
рекласти три збірки Єрошенка. На кінець 2009 – початок 2010 року перекладач 
виконала повний переклад збірки “Казки Єрошенка” й передала роботу замовни-
кам. Але збірку тоді так і не було видано. 

До 120-річчя В. Я. Єрошенка Старооскольський краєзнавчий музей підготував 
і видав брошуру [Человек мира 2010], де йшлося про перекладацький проект му-
зею й було подано кілька перекладів із нього. Це видання можна розглядати як 
своєрідний препринт, яким прозвітувалися про роботу під час минулого ювілею 
письменника. Тираж брошури був і є у розпорядженні музею, у вільний продаж 
не надходив. Так, у ній офіційно зазначалося, що за розпорядженням керівника 
Старооскольського міського округу П. Є. Шишкіна працівники музею звернулися 
на Східний факультет Санкт-Петербурзького університету. Було підписано “дого-
вір про співробітництво у сфері перекладу творів Єрошенка” зі старшим викла-
дачем кафедри Китаю, Кореї, Південно-Східної Азії Євгенією Йосипівною 
Мітькіною, нині кандидатом філологічних наук. У планах музею було здійснення 
“перекладу прижиттєвих видань Єрошенка, які зберігаються у фондах музею, з 
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китайської мови” [Человек мира 2010, 15]. Запрошена до проекту перекладач ні-
коли не вивчала творчість В. Я. Єрошенка і не має публікацій на цю тему. 

Серед інших матеріалів у брошурі було опубліковано чотири тексти, перекла-
дені Є. Й. Мітькіною першими: “Примари минулого (лекція на засіданні викла-
дачів мови та літератури”, “Одне оповідання з мого шкільного життя”, “Тісна 
клітка”, “Горе рибки” (останні три тексти мали примітку, що перекладені з пере-
кладів Лу Сіня). Перекладачка, очевидно, слідом за Лу Сінем, змінила авторську 
назву “Одна сторінка з мого шкільного життя” з оригіналу на есперанто, на “одне 
оповідання”, чим значно посилено умовний “автобіографічний” компонент у ро-
зумінні тексту. Однак нами вже давно доведено [Патлань 2005], що цей текст є 
символістським художнім, а не хронікою життя письменника. Це яскраво дово-
дить епізод зустрічі Оповідача-хлопчика з “паном Лі Хунчжаном”. Відомо, що 
Лі Хунчжан відвідав Росію у 1896 році, прибувши на коронацію Миколи ІІ. Тим 
часом Єрошенко був зарахований до Московської школи сліпих дітей у серпні 
1899 року, отже, така зустріч не могла відбутися, на що звертали увагу усі китаїс-
ти, починаючи від Л. З. Ейдліна, який рецензував книгу О. С. Харьковського на 
початку 1980-х років. Можна припустити, що Єрошенко, звертаючись до китай-
ського читача, навмисне замаскував алегоричний твір під біографічний, і Лу Сінь 
міг не знати про такі особливості цього тексту. Отже, сучасний перекладач без 
опори на історико-літературні дослідження іде у річищі розуміння першоджерела 
китайським класиком майже 100 років тому. 

Минуло ще кілька років, а видавничий проект музею так і не було здійснено. 
Надалі за вказівкою згори цей матеріал районним музеєм було передано на облас-
ний рівень, де до фінансування та підготовки видання наново долучилися відпо-
відно Департамент соціального розвитку Бєлгородської обласної держадміністра-
ції та Бєлгородська державна спеціальна бібліотека для сліпих ім. В. Я. Єрошенка. 
Музеї, як Будинок-музей В. Я. Єрошенка в с. Обухівка, так і районний Староос-
кольський краєзнавчий, були відсторонені від підготовки видання та розподілу 
тиражу. Як наслідок, навесні 2014 року нарешті з’явилося видання, куди було 
включено 12 текстів В. Я. Єрошенка з 20 наново перекладених російською мо-
вою: “Одне оповідання про моє шкільне життя”, “Тісна клітка”, “Горе рибки”, “У 
ставка”, “Серце орла”, “Сон весняної ночі”, “Дивний кіт”, “Дві смерті”, “Заради 
людства”, “Країна Райдуги”, “Світова пожежа”, “Вежа, побудована для того, щоб 
впасти” [Ерошенко 2014, 143].

Музейні працівники кажуть, що якісь супровідні матеріали до книги переда-
валися в область, але самі вони не брали жодної участі у підготовці видання, не 
бачили макету, не знали про принципи його підготовки, вкрай здивовані цілкови-
тою відсутністю згадок як про Лу Сіня, так і про перекладача. Така нефаховість 
бібліотекарів, на яких було покладено відповідальність за здійснення ювілейного 
видання, не може не дивувати. Ще 2013 року дирекція Бєлгородської державної 
спеціальної бібліотеки для сліпих ім. В. Я. Єрошенка зверталася до нас по кон-
сультації щодо підготовки повної збірки творів Єрошенка за розпорядженням 
обласного керівництва. Було розроблено на замовлення бібліотеки проспект ви-
дання та калькуляцію на здійснення фахового перекладу з японської мови та ес-
перанто. Вочевидь, через нюанси законодавства про авторське право на нові 
переклади, було прийняте рішення видавати самотужки те, що вже готове. Ви-
дання вирішили розглядати як дитяче, що передбачало й проведення психолого-
педагогічної експертизи.

Відсторонення як перекладача у Петербурзі, так і районного музею у Старому 
Осколі, який розпочинав цю роботу на основі своїх фондів, від підготовки нового 
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ювілейного видання й призвело до кричущих порушень загальноприйнятих норм 
сучасної едиційної практики. У збірці зазначено лише, що «книгу підготовлено 
за сприяння Департаменту внутрішньої та кадрової політики Бєлгородської об-
ласті, МКЗК “Старооскольський краєзнавчий музей” та ДКЗК “Бєлгородська 
державна спеціальна бібліотека для сліпих ім. В. Я. Єрошенка”», та вказано ілю-
стратора обкладинки. Дивним чином копірайт вказує на видавництво “Константа” 
та на самого давно померлого В. Я. Єрошенка. Однак власне тексти письменни-
ка, з яких виконано переклад, видані у 1920-х роках, насправді вже не є об’єктом 
авторського права, наприклад, у Японії. 

Найгірше те, що збірка не містить ані вступного слова, ні приміток, ні комен-
тарю перекладача, ні зазначення, що вміщені у ній тексти – перекладені, ні зазна-
чення, з якої – китайської – мови їх перекладено, ні імені та прізвища переклада-
ча, ні післяслова. Ні про передачу й тлумачення мовних особливостей перекладів 
Лу Сіня тієї доби, ні, тим більше, про мовні особливості текстів незрячого автора 
Єрошенка, їхньої унікальної ритмомелодійної структури не йдеться взагалі. Пра-
ця перекладача, здійснена у 2009 році, не захищена копірайтом. Також відсутнє 
посилання на видання з фондів Старооскольського краєзнавчого музею, з яких 
було виконано переклад. У цієї книги відсутній навіть книжковий номер ISBN, 
тобто фактично це самвидав, який не буде зареєстровано у світових книжкових 
каталогах. Тираж видання залишається у розпорядженні Департаменту внутріш-
ньої та кадрової політики адміністрації області, у вільний продаж не надходив. 
Якщо понад 60 років тому розв’язання проблем перекладу шляхом зменшення ві-
домостей про нього мало причиною низку ідеологічних і цензурних обставин і 
тому було обґрунтованим, хоч і суперечливим, то зараз така підготовка книги ви-
кликає чималий подив. 

Однак тільки самим виданням справа з новими перекладами текстів не завер-
шилася. Усі коментарі щодо нової книги дають ті, хто зберігає першоджерела і 
займається якщо не науковим вивченням, то тривалою популяризацією творчос-
ті Єрошенка. Тому у місцевій пресі щодо нового видання доводиться виступати 
працівникам Старооскольського краєзнавчого музею, філією якого є Будинок-
музей В. Я. Єрошенка. Але вони мають лише один примірник нового видання. 
Музейники повідомляють про використане книжкове джерело і особливості під-
готовки видання таке: “Деякі оригінали творів Єрошенка втрачені. І, на жаль, ми 
сьогодні можемо лише перекладати переклади перекладів. Це одна зі складнощів, 
з якою ми зіткнулися при підготовці цієї книги, що зберігалася у фондах нашого 
музею. Потім відкрилася ще складніша проблема: виявилося, що книга написана 
на діалекті часів династії Мандарин. Ця мова уже вважається застарілою і в су-
часному Китаї не використовується. Спеціаліст знайшовся лише в Санкт-Петер-
бурзькому державному університеті на кафедрі філології. І лише після цього 
наш музей став власником унікального перекладу” [Бабич 2015]. Або: “Пись-
менник зі світовим іменем і друг Єрошенка Лу Сінь у 1920 році переклав його 
казки з есперанто китайською мовою. А за 70 років по тому одна з таких вида-
них у Шанхаї книг опинилася у Старооскольському краєзнавчому музеї. Зміст 
цього раритету виявиться таємницею навіть для китайських студентів, які навча-
ються у Бєлгороді. Пізніше з’ясувалося, що книга написана застарілою мовою 
часів династії Мандарин. Ця мова у сучасному Китаї вже не використовується” 
[Книга сказок… 2015].

Такі “пояснення” самі вимагають як спростувань, так і фахових пояснень. Лу 
Сінь перекладав з японської. Справді, вважаються втраченими оригінали двох 
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текстів В. Я. Єрошенка, створених у Пекіні: у грудні 1922 – січні 1923 рр. напи-
сано «Рану від знаку “любов”» (китайський переклад опубліковано у березні 
1923 року), та у березні-квітні 1923 року “Червону квітку” (перекладену Лу Сі-
нем у липні 1923 року) [Eroŝenko 1996, 110]. Однак нові переклади цих текстів не 
увійшли до збірки “Книга казок”, якої стосується коментар. 

Династії “Мандарин” не існувало. Очевидно, йдеться або про застарілі напи-
сання китайських ієрогліфів, вживані у друці за часів імператорського Китаю, або 
про веньянь – архаїчну письмову літературну мову. Але ж відомо, що саме Лу 
Сінь вперше досить широко використовував у своїй творчості живу розмовну 
мову свого часу замість архаїчних форм старої писемності. Та й твори Єрошенка 
не є надто архаїчними й перекладені китайською менше століття тому. Тому пи-
тання про співвідношення у перекладах Лу Сіня діалектних включень із венья-
нем залишається відкритим. Саме тому такою недоречною є відсутність у новому 
виданні згадок про переклад, перекладача й фахового коментарю щодо особли-
востей його творчої праці. 

Підсумовуючи, можна казати про те, що в Росії, як і півстоліття тому, твори 
В. Я. Єрошенка все ще здебільшого перекладають не з японського оригіналу, а з 
китайських перекладів Лу Сіня. Постать китайського класика-перекладача, при-
родно, затьмарює собою “маловідомого” автора Єрошенка. Поява нового пере-
кладача у першому десятилітті ХХІ ст. не змінила самого принципу і концепції 
підходу до текстів, розробленої Р. С. Бєлоусовим, яка зазнала нищівної критики 
вже під час свого втілення. 

Склад цієї збірки відповідає початковому задуму музею про повне перевидан-
ня збірки “Казки Єрошенка” 1922 року. Однак до нової книги не ввійшов текст 
вірша В. Я. Єрошенка “Хомарано”, відсутня передмова Лу Сіня. Тексти “Одна 
сторінка з мого шкільного життя” (у перекладі Є. Й. Мітькіної – “Одне оповіда-
ння з мого шкільного життя”) та “Вежа для падіння” в оригіналі були написані на 
есперанто, і їх китайською переклав не Лу Сінь, а Ху Юйчжі, а текст “Країна рай-
дуги” перекладений китайською Ван Фусянем [Eroŝenko 1996, 86]. 

Однак порівняно зі старооскольським виданням-препринтом [Человек мира 
2010] тут відсутні навіть мінімальні коментарі, що зводить нанівець усю цінність 
збірки. Тому Р. С. Бєлоусов при виданні першої збірки Єрошенка й відстоював у 
полеміці з І. В. Сергєєвим саме необхідність наукового підходу та довідкового 
апарату у разі звернення до творів такого складного для мовного аналізу автора, 
як В. Я. Єрошенко. 

Очевидно, що Старооскольський краєзнавчий музей, впродовж 8 років готуючи 
видання нових перекладів з Єрошенка російською мовою, сподівався знайти якісь 
“невідомі” твори письменника. Зробити це зараз практично неможливо, бо майже 
усі художні твори Єрошенка вже перекладено або за японським, або за есперанто-
оригіналами. Цінність збірки “Казки Єрошенка”, упорядкованої 1922 року Лу Сі-
нем, полягає саме у дбайливому збереженні едиційних принципів самого Лу 
Сіня, тобто у повному відтворенні складу збірки включно з текстами інших пере-
кладачів, передмовою, примітками, у наданні вичерпного історико-літературного 
і фактичного коментарю щодо людських і творчих стосунків Єрошенка та Лу 
Сіня, взаємовпливів їхньої творчості з позицій сучасного лусінезнавства та єро-
шенкознавства. На жаль, нічого з цього зроблено не було. Можна тільки здогаду-
ватися, що перед нами знову – адаптована до дитячого віку компіляція текстів. 

У результаті замість наукового видання творів Єрошенка, підготовленого фахо-
вим музеєм спільно з китаєзнавцями Санкт-Петербурга на якісно новому рівні, ми 
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маємо видання, яке за своїм науковим рівнем стоїть значно нижче за перші збірки, 
впорядковані Р. С. Бєлоусовим у 1960-х – 1970-х роках минулого століття. Більше 
того, Василь Єрошенко у новій збірці без жодного пояснення поданий як письмен-
ник, що писав російською мовою. Тепер не варто сподіватися також і на швидку 
підготовку справді наукового видання художньої спадщини В. Я. Єрошенка. 

Творчість цього самобутнього письменника-символіста так само, як і раніше, 
чекає на видання академічного корпусу текстів та глибоке літературознавче ви-
вчення науковцями різних фахів: китаїстами, японістами, інтерлінгвістами у 
співпраці з архівістами та музейниками.
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ПОЕЗІЯ – ХАЙ ЦЗИ

В. Б. Урусов

Хай Цзи 海子, його справжнє ім’я Ча Хайшен 查海生, народився 24 березня 1964 р. 
в селищі Ґаохе провінції Аньхой. Це типовий сільський район. У 15 років Хай Цзи 
вступив до юридичного інституту Пекінського університету. Вірші почав писати 
під час навчання в університеті. 1983 року після випуску отримав роботу на кафе-
дрі філософії Китайського університету політології. За видатні досягнення в поезії 
Хай Цзи в 1986 році був відзначений особливою премією поетичного конкурсу в 
рамках Першого фестивалю мистецтв Пекінського університету. 1988 отримав за-
охочувальну премію журналу “十月” “Жовтень”. 26 березня 1989 покінчив життя 
самогубством, кинувшись під колеса потягу в Шанхайґуані. Йому тоді було 25 ро-
ків. Тривалий час поезія Хай Цзи була невідома світу, але саме його поезія стала 
проривом в історії нової китайської літератури 80-х років ХХ століття. 

Тільки після смерті Хай Цзи його творчість отримала широке визнання і висо-
ку оцінку, стала предметом глибоких досліджень у наукових колах. 2001 року пое-
зія Хай Цзи була відзначена вищою літературною нагородою Китаю – поетичною 
премією журналу “Народна література”. Його вірші включені до 20 поетичних 
збірок, а також увійшли до університетських курсів “Вибраних творів сучасної 
китайської літератури”. Вірш “Біля моря, де весна цвіте” “面朝大海, 春暖花开” 
включений до шкільних підручників. 

У сучасній китайській поезії Хай Цзи часто оцінюють як “символ поезії певної 
епохи” і як “поета зі світовим баченням, який зробив значний внесок у світову лі-
тературу”. У новій поезії Китаю кінця 80-х років ХХ століття Хай Цзи посідає 
особливе місце. Його творчість не тільки вплинула на ціле покоління поетів, а й 
повністю змінила концепцію поезії тієї епохи, ставши важливою складовою час-
тиною китайської поезії. Творчість Хай Цзи стала визначним явищем, відрізняла-
ся ліричністю і новаторством, була зрозумілою, що рідко траплялося в той час.

Поет Сі Ду 西渡 (Чень Ґопін 陈国平) нещодавно так написав про силу впливу 
поезії Хай Цзи: «У Китаї немає музи поезії. Відсутня функція музи в старій ки-
тайській поезії покладалася на кількох визначних поетів, яких називали боже-
ствами поезії. Для поетів з душею патріотів таким божеством був Цюй Юань. 
Для тих, хто прагнув до самоти на природі, таку роль виконував Тао Юаньмін. 
Для тих, хто прагнув до поетичного майстерності – це був Ду Фу. Лі Бо був бо-
жеством для всіх.

Народження нової поезії проявилося не тільки в поетичній формі, а й у рево-
люції поетичної мови, ще більше в самій природі поезії, зсуві суспільного стату-
су поета. Це також означає, що колишні класичні поети вже не могли виконувати 
функції поетичних муз. Але протягом тривалого часу нова поезія не створила но-
вих божеств поезії для заміни старих. Як засновник нової поезії Ґо Можо, здава-
лося, відзначався цими якостями. На жаль, його поетичний геній виявився 
занадто короткочасним, а людське життя надто довгим. Місце нового поетичного 
божества поезії було вільним до появи Хай Цзи.

Сила впливу поезії Хай Цзи на читачів робила його гідним звання божества 
поезії. Для багатьох читачів Хай Цзи не просто один з багатьох поетів, але сим-
волізував поета, був зразком поета, їхні почуття до Хай Цзи були не просто по-
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чуттями читачів до автора, але почуттями віруючих до божества. Незабаром після 
смерті Хай Цзи поет Сі Чуань передбачив, що Хай Цзи стане легендою нашого 
часу. Це пророцтво незабаром стало реальністю.

Хай Цзи мав необхідні якості, щоб стати божеством поезії: геніальність, ле-
гендарне життя і свобода висловлення у своїх текстах. Ці особливості за попу-
лярністю серед читачів наближають його до Лі Бо. Насамперед, Хай Цзи володів 
незаперечним поетичним даром. Коли Хай Цзи помер у віці 25 років, то ним уже 
були написані значні твори, блискучі твори. Але ще більш вражає те, що Лі Бо 
свої твори написав, в основному, коли йому вже було за 40. Крім того, наповнена 
правдою і вигадками історія кохання Хай Цзи, його трагічна смерть зробили жит-
тя поета легендою. Нарешті, в поезії він проявив свій вільний характер, відпові-
даючи уявленням людей про життя поета.

Ставши божеством поезії, Хай Цзи мав багато нових особливостей, яких не 
було у старих поетів. Хай Цзи привніс в китайську поезію зовсім новий поетич-
ний дух. Якоюсь мірою, це було повторенням нової міфології Ґо Можо, і відпові-
дало місцю, яке визначив для нової поезії її основоположник Ху Ши. Суть такої 
концепції у “формуванні совісті нації, яка ще не народилася”. Це зближує Хай 
Цзи з такими поетами, як Цюй Юань, Уолт Уїтмен, які мали якийсь божествен-
ний дар. Саме це ставить Хай Цзи вище інших поетів. 

А ще поезія Хай Цзи відзначається певною чистою. З одного боку, це проявля-
ється в його зосередженості на поезії, він віддається їй всім серцем, безкорисли-
во, з іншого боку, в чистоті почуттів і темпераменті молодості Хай Цзи. За цей 
темперамент Хай Цзи часто дорікали у поетичних колах, де говорили про неста-
чу майстерності, незрілість його поезії. Але читачів не хвилювали ці претензії, 
навпаки, вони перетворили Хай Цзи на божество молодості. 

Ще поезія Хай Цзи особливо зворушила серця сучасних читачів її тугою за 
батьківщиною і тяжінням до землі. Хвиля урбанізації приносить у міста все біль-
ше і більше “сільської інтелігенції” (так Хай Цзи сам себе називав), яка відірвана 
від своїх рідних місць. Ця інтелігенція фізично покинула село, але її душа все ще 
блукає по рідній землі. Поезія Хай Цзи служить хорошою розрадою для таких 
людей. Це означає, що до тих пір, поки процес урбанізації в Китаї породжувати-
ме цю “сільську інтелігенцію”, яка заблукала між містом і селом, неповторна ча-
рівність поезії Хай Цзи не буде втрачена». 

Пропоную переклад найбільш відомих віршів Хай Цзи: 
我所能看见的少女

水中的少女
请在麦地之中
清理好我的骨头
如一束芦花的骨头
把他装在箱子里带回

我所能看见的
洁净的少女，河流上的少女

请把手伸到麦地之中
当我没有希望坐在一束

麦子上回家
请整理好我那凌乱的骨头
放入一个小木柜。带回它
象带回你们富裕的嫁妆

但是，不要告诉我
扶着木头，正在干草上晾衣的

母亲

Дівчата, яких міг бачити 
Дівчата, яких міг бачити 

дівчата у воді 
прошу я на пшеничнім полі 

очистити мої кістки 
що наче з очерету пух 

принести у футлярі скрипки 
тих чистих дівчат 

яких міг бачити у потоці річковому  
прошу за руку провести по полю 

коли надії вже немає 
то повертаюся додому на снопі пшениці  

прошу порядок навести у кістках 
та у червоній скрині повернути їх 

як повертають ваше багате придане 
але не кажіть моїй мамі, 

яка на сіні, що притулила до дерева, одяг сушить.
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《给B的生日》
天亮我梦见你的生日
好像羊羔滚向东方

——那太阳升起的地方
黄昏我梦见我的死亡
好像羊羔滚向四方

——那太阳落下的地方
秋天来到，一切难忘 

好像两只羊羔在途中相遇
在运送太阳的途中相遇 

碰碰鼻子和嘴唇 
——那友爱的地方
那秋风吹凉的地方 

那片我曾经吻过的地方 

До дня народження “В” 
На світанку сниться твій день народження 

немов баранчик котиться на схід 
туди, де сходить сонце 

а в сутінках мені наснилась смерть 
немов баранчик котиться на захід 

до того місця, де сідає сонце 
приходить осінь, коли все незабутнє 

неначе два баранчика зіткнулись на дорозі 
на тій дорозі, де проносять сонце 

зіткнулись губи і носи 
там, де любов і дружба 

там, де осінній вітер студить 
там, де залишив поцілунок.

你的手 
北方 

拉着你的手 
手 

摘下手套 
她们就是两盏小灯 

我的肩膀 
是两座旧房子 
容纳了那么多 
甚至容纳过夜晚 

你的手 
放在他上面 
把他们照亮 

于是有了别后的早上 
在晨光中 

我端着一碗粥 
想起隔山隔水的 

北方 
有两盏灯 

只能远远抚摸

Твої руки 
Північ 

тягну твої руки 
руки 

знімаю рукавиці 
вони – дві лампочки 

мої плечі – 
два старих будинки 

так багато в собі вмістили 
і навіть вмістили вечір 

твої руки 
на них 

їх опромінюють 
після розлуки вранці 

на світанку 
поставлю миску каші 
і згадаю там за горами 

на півночі 
ті дві лампочки 

лиш здалеку до них торкнуся

面朝大海，春暖花开
从明天起,做一个幸福的人

喂马,劈柴,周游世界
从明天起,关心粮食和蔬菜

我有一所房子,
面朝大海,春暖花开

从明天起,和每一个亲人通信
告诉他们我的幸福

那幸福的闪电告诉我的
我将告诉每一个人

给每一条河,每一座山,取个温暖
的名字

陌生人,我也为你祝福
愿你有一个灿烂前程
愿你有情人终成眷属
愿你在尘世获得幸福

我只愿面朝大海 春暖花开

Біля моря, де весна цвіте  
Я завтра стану таким щасливим 

і буду годувати коня, рубати дрова і мандрувати світом 
вже завтра піклуватимусь про хліб, про овочі 

адже у мене є будинок, біля моря, де весна цвіте  
всім близьким завтра я листи відправлю  

їм розповім про щастя 
мені про це щаслива блискавка казала 

я кожному розповідатиму про це 
і кожній річці і горі я підберу ім’я ласкаве 

вам, незнайомці, теж я бажаю щастя 
вам побажаю, щоб стелився шлях 

закоханим бажаю, нарешті, одружитись  
вам щастя побажаю в цьому суєтному світі 

а я залишусь біля моря, де весна цвіте
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ПЕРЕКЛАДИ КИТАЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

І ВЛЯЖЕТЬСЯ ПОРОХ…
 

Алай

Розділ IV

12. Гості
Трикамерна в’язниця під маєтком перетворилась на сховище з двох відсіків – в 
одному зберігали срібло, в іншому – зброю нового зразка, куплену у військового 
уряду провінції через уповноваженого Хуана. 

Сам уповноважений поїхав, забравши із собою велику кількість опіуму й за-
лишивши натомість кількох вояків навчати наших солдатів. Доволі значна площа 
поза маєтком, на яку можна було б висіяти вісімсот доу1 пшениці, перетворилася 
на плац. Цілісіньку зиму звідти лунали вигуки й тупіт, а також летіла курява. 
Наші військовозобов’язані чоловіки, які перед минулим походом згідно з регу-
лярним військовим статутом крокували строєм і вправлялись у стрільбі, тепер 
виглядали цілком достойно. Туси навіть скликав цілу групу кравців, щоб якнай-
швидше розробили для них єдину форму: чорний довгий халат із застібкою по 
діагоналі й обшитий тибетським сукном пулу, вишитим хрестиком у трьох кольо-
рах – червоному, жовтому й синьому, а також пояс із червоного шовку, на який 
було причеплено багнет. Обшивка в офіцерів нижчих рангів була зі шкіри видри, 
вищих – із шкіри леопарда. Найвищий ранг мав мій старший брат Тендзін-Гонпо, 
він був очільником війська, тож його одяг був обшитий цілим шматком шкіри 
бангладешського тигра. Ще ніколи ніхто з туси не мав так ретельно підготовле-
ного війська.

Курява над тимчасовим плацдармом уляглась тільки перед самим новим роком.
Коли сніг станув, на дорозі з’явився новий людський потік. 
То були туси-сусіди разом із командою своїх слуг та охоронців.
Дролма загадала мені відповісти на питання, навіщо вони прийшли. Я сказав, 

що вони приїхали відвідати родичів. Вона ж знову запитала, чому вони не приїз-
дили до нас відвідувати у минулі роки?

Родина Майці вимушена була розіслати своїх підлеглих у далекі місця з дору-
ченнями. Тільки так на момент приїзду непроханих гостей було звільнено час для 
того, щоб приготуватись до всіх необхідних церемоній, а також розстелити внизу 
килими, зняті з горішнього поверху, викотивши їх аж за двір, і вистелити ними до-
ріжку аж за ворота й до конов’язі на майдані. Хлопчики-раби чекали там, зігнув-
шись у поклонах, готові щомиті стати східцем для гостей, які сходили з коней.

Кожен туси вів із собою цілий загін коней, і ще коли вони були на невидимих 
з маєтку гірських серпантинах, у прозорому морозному повітрі розносився 
дзвінкий голос дзвіночків, прив’язаних у них на шиях. У цей час уся родина туси 

1 Доу – китайська міра сипучих тіл, дорівнює приблизно 10 літрам.
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збиралась у кімнаті та наказувала слугам подавати чай із вершковим маслом, щоб 
зігрітись. Вони сьорбали його маленькими ковтками – одну піалу, другу, третю. 
Таким чином, коли члени родини туси поставали перед гостями, їхні обличчя ви-
лискували червоним і яскраво контрастували із землисто-сірими від морозу і до-
рожньої втоми обличчями останніх. У цьому всі ті прибулі здалеку туси втрачали 
свій авторитет. На початку ми були надзвичайно ввічливі до гостей, адже батько 
особливо розпорядився поводитись так, щоб ми не викликали в людей враження 
про родину Майці як про вискочок. Проте гості самі викликали в нас відчуття 
своєї вищості. Вони приїздили сюди кожен із своїм проханням, однак їх усі мож-
на було звести до двох типів.

По-перше, це була безпосередня вимога дати їм насіння тих дивовижних рос-
лин, завдяки яким Майці так швидко розбагатіли. 

По-друге, то була пропозиція віддати свою молодшу сестру або доньку за сина 
туси Майці, мета чого, звичайно, – все те ж насіння. 

Втім, єдиним результатом цих їхніх дій було те, що родина Майці, члени якої 
хотіли бути скромними, неймовірно запишалась. На всі шлюбні пропозиції ми 
погодились. Старший брат дуже задоволено зауважив:

– Навіть якщо ми з братом поділимось порівну, нам кожному дістанеться по 
три-чотири дружини!

Батько на це тільки загрозливо цикнув. 
Старший брат посміхнувся й пішов собі шукати місце, де він міг би побави-

тись своїми двома улюбленими речами – жінками й зброєю. Причому він цим 
обом речам також подобався. Дівчата вважали наближення до нього за велику 
честь. Зброя – також. Прості люди говорили, що зброя – то продовження руки 
старшого панича в родині Майці – і що довша зброя, то довша ця рука. Цікавий 
контраст до цього складало те, що мене люди вважали нездатним стріляти чи ро-
зуміти жіночу красу. 

І от цієї радісної зими усі сусідні з родиною Майці туси, які приїздили її відві-
дати, перетворились на її ворогів. Тому що вони не отримали дивовижного мако-
вого насіння. 

Відтак виникла одна чутка і з блискавичною швидкістю поширилась із півно-
чі на південь, зі сходу на захід: хоча кожному туси його статус надавав китай-
ський імператор, тепер усі вони почали говорити, що Майці піддалися китайцям. 
Відтак родина Майці за одну ніч зробилась зрадницею в очах тибетців.

З приводу того, чи давати нашим сусідам-туси дивовижне насіння, уся наша 
родина – троє розумних: батько, мати й старший брат і ще я – дурник – проводи-
ли нараду. Вони – звичайні люди і мають звичайний розум, тому вони одностай-
но виступили проти того, щоб дати комусь бодай одну зернину. А я сказав: це 
ж – не срібло! Вони цикнули на мене й вигукнули: хіба ж то не срібло?! Насправ-
ді я мав на увазі зовсім не те, однак вони не дали мені договорити. Я хотів сказа-
ти, що ця річ росте в степу, а не лежить, як срібло, в підвалах маєтку Майці. 

Я договорив другу половину речення:
– Їх і вітром може завіяти.
Однак ніхто мене не слухав, точніше, вони зробили вигляд, що не чують моїх 

правдивих слів. Служниця Дролма смикнула мене за руку, закликаючи замовкну-
ти; коли вона вдруге посмикала мене за руку, я вийшов за нею. Вона сказала:

– Дурний ти, тому тебе ніхто й слухати не хоче.
– Однак таке маленьке насіння навіть птахи на крилах можуть рознести в зем-

лі сусідів, – відказав я.
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Говорячи це, я вже задирав її спідницю на краю ліжка. Ліжко почало рипіти, 
і в такт йому Дролма постійно проказувала: дурник, дурник, дурник… Я не знав, 
чи я справді дурень, однак робити це мені було радісно. По завершенні на душі 
в мене зробилось набагато приємніше. Я сказав Дролмі:

– Ти зробила мені боляче, коли стисла.
Вона раптом упала на коліна переді мною й сказала:
– Паничу, коваль просить мене одружитись із ним.
Мої очі відразу ж наповнились слізьми, і я почув свій голос, що говорив з 

якоюсь смішною інтонацією:
– Однак я не зможу без тебе.
Поки вони, звичайні люди, в кімнаті засідань ламали голови над тим, як убе-

регти насіння, я лежав, заховавшись між грудьми Дролми. Вона сказала, що хоча 
я й дурний, однак знаю в житті достатньо, якщо слізьми відповідаю на догляд. 
Ще вона сказала, що я думаю, що не зможу без неї, тому, що в мене ще не було 
інших жінок. І що в мене буде нова служниця, мені на пару. У цей момент я, ніби 
її син, схлипуючи, сказав:

– Однак я не зможу без тебе.
Вона погладила мене по голові й сказала, що не зможе бути зі мною все жит-

тя, і коли я по-справжньому зрозумію жінку, я сам відмовлюсь від неї. Вона 
сказала:

– Я вже нагляділа одну дівчину, вона найкраще тобі пасує.
На другий день я сказав матері, що час видати Дролму заміж.
Мати спитала мене, чи ця холуйка щось мені сказала. На душі в мене було по-

рожньо, однак я відповів зовсім байдужим голосом, яким старший брат зазвичай 
говорив про жінок:

– Я хочу підібрати собі іншу жінку, таку ж, як я.
По обличчю матері відразу ж покотились сльози, й вона сказала:
– Дурненький мій синку, ти теж нарешті зрозумів жінку.

14. Людські голови
Туси Майці зробились об’єктом ненависті інших туси лише через якесь сі-

реньке макове насіння.
Хоча туси один по одному зазнавали в нас невдачі, це не шкодило іншим туси 

також випробовувати свою вдачу. Ближчі до нас туси казали так: якщо ми 
об’єднаємось, то разом станемо сильними і змусимо інших туси підкоритись нам, 
а тоді заволодіємо всією країною. На що туси Майці їм відповідав, він не має на-
міру панувати, а лише хоче заможно жити разом із своїми людьми. Туси з даль-
ших місць казали інакше: наші землі розділені такими широкими просторами, 
що навіть якщо наша міць зросте, вам це не буде загрожувати. Їм туси Майці від-
повідав таким чином: “Немає річки, яку б велика людина не перейшла”.

Коли прийшла весна, батько сказав:
– Більше вже ніхто не прийде.
Однак старший брат нагадав батькові:
– Є ще один туси, який до нас не навідався.
Туси Майці почав рахувати на пальцях. Раніше, враховуючи й Майці, було ві-

сімнадцять туси. Згодом імператор ханьців знищив три родини. Однак боротьба 
між братами за чільне місце в родині іншого туси призвела до виділення двох но-
вих родин. Крім того, в одного з туси не було нащадків, тож його землі поділили 
між собою на дві частини його дружина й управитель. Таким чином, враховуючи 
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й родину Майці, все одно залишалось вісімнадцять туси. Шістнадцять із них уже 
по черзі нас відвідали, не з’явився тільки туси Ванбо, який незадовго перед цим 
воював із нами. 

– Він не приїде, бо зганьбить себе, – сказав батько.
– Він приїде, – відказав старший брат.
– Тоді він – не тибетець, якщо заради якоїсь дрібнички прийде до свого воро-

га. Усі ті туси, які тепер ненавидять нас, будуть його зневажати.
– О Небо, батьку, які ж у тебе застарілі думки!
– Що значить застарілі думки?
– Нічого не значить. Тільки він не обов’язково прийде до нас кланятись. Він 

може зробити це в інший спосіб.
– Я ж його переміг, невже він наважиться забирати щось у мене силою? – ви-

гукнув батько. – Хіба він мало наляканий?
Однак насправді туси Майці вже зрозумів, про що йому говорив син, і його 

охопив біль, майже розчарування, ніби він побачив, як дорогоцінне насіння роз-
літається на всі чотири сторони, і на землях інших людей розкривається безліч 
квіток.

Навіть я відчув потужний біль, що пронизував батькове серце, скуштував тієї 
ж гіркоти, що зібралась у нього на губах, пережив той самий настрій, коли люди-
на не хоче, аби їй про щось нагадували. Ми всі знали, що інші туси цілком мо-
жуть так зробити, а ми ніяк не зможемо їм завадити. Тож ні до чого нагадувати 
про справу, у якій ми – безпорадні, хіба що собі додати болю. 

Цілком розумний мій старший брат у цьому питанні повною мірою виявив не-
долугість розумної людини. Він міг у дуже простому питанні побачити склад-
ність, про яку інші й не здогадувались. Того дня наш майбутній туси Майці також 
показав цю свою рису – він самовдоволено заявив:

– Вони прийдуть, щоб украсти. 
Те слово справило надзвичайно сильну дію – ніби куля влучила в туси. Однак 

він зовсім не розсердився на старшого брата, а тільки запитав:
– Що ти пропонуєш?
Старший брат запропонував, щоб туси віддав наказ зібрати до маєтку все ма-

кове насіння і видавати його централізовано тоді, коли настане час сіяти. На що 
туси відповів, тепер уже не приховуючи сарказму в голосі:

– Якщо зібрати насіння тепер, коли ось-ось прийде час його сіяти, хіба під-
леглі не відчують втрату довіри? До того ж, якби вони хотіли вкрасти, давно 
слід би було починати. Знаєш, вони дійсно можуть вдатися до інших засобів, 
наприклад, викупити його. 

Майбутній туси дивився на чинного туси й не міг нічого сказати.
У незручній ситуації, що склалася, на обличчі дружини туси з’явився радіс-

ний вираз.
– Але якщо вже заговорили про це, то, дійсно, слід запобігти, – провадив далі 

туси, – принаймні, потрібно бути гідними себе.
Мати сказала до старшого брата, посміхаючись:
– Ти ж можеш зробити цю справу сам, навіщо турбувати свого батька?
Майбутній туси пішов виконувати цю справу, наполягаючи на своєму, як міг.
Наказ швидко помчав поверхами вниз, а насіння, так само швидко, почало 

надходити поверхами нагору. При цьому ніхто не дошукувався, скільки його 
було приховано, і чи потрапила якась його кількість до рук інших туси ще до 
цього моменту. Саме під час цього збору насіння один місцевий староста упіймав 
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злодіїв, що крали макове насіння. Вони були людьми туси Ванбо. Ватажок від-
рядив людину запитати, чи потрібно їх доправити до маєтку туси. Старший брат 
розкричався:

– Звісно, потрібно! А що ще з ними робити?! Я знав, що вони будуть красти. 
І я знаю, що вони хотіли вкрасти, але ще не зробили цього. Доправте їх сюди, і 
нехай кат приготується! Подивимось, що то за сміливці такі!

Кат Ярі прийшов на виклик. 
Місцем страти було обрано майдан перед маєтком.
З правої сторони майдану були влаштовані конов’язі, а по лівій стороні – вста-

новлені ганебні стовпи. Їхнє розташування там мало не лише практичне значен-
ня, але й символізувало авторитет туси. Кожний із цих стовпів було зроблено з 
міцної дерев’яної колоди, на верхівку якої встановлено лійку, повну отруйних 
хробаків. У нас було визначено декілька провин, покарання за які передбачало, 
що винуватця прив’яжуть до ганебного стовпа на з’їдання хробакам. Під лійкою 
було влаштовано залізний обруч, який можна було відкрити ззаду і закріпити в 
ньому шию злочинця. Під цим обручем, у свою чергу, стирчали двоє розставле-
них в сторони плечей, тому здалеку ця споруда, разом із лійкою нагорі, була схожа 
на городнє опудало, підсилюючи враження сільського пейзажу навколо нашого 
маєтку. Насправді то була залізна палиця, прикріплена впоперек до ганебного 
стовпа, завдяки якій злочинців змушували стояти з піднятими руками. Хтось за-
уважив, що таким чином складається враження, ніби жертва летить у небо. Ближ-
че до землі на стовпі були прироблені два залізних кільця, у яких закріплювались 
ноги на висоті кісточок. Навколо ганебного стовпа були ще деякі речі: круглий 
камінь, що виблискував металічним блиском, і диба, видовбана в стовбурі кун-
нінгамії. Усе це разом з іншими дрібними речами створювало дуже своєрідну 
сцену, центром якої був, власне, ганебний стовп. Без ката Ярі ця сцена виглядала 
б не так характерно. 

Ось і кати – Ярі-старший попереду, а Ярі-молодший – позаду. 
Обидва вони мали довгі руки й довгі ноги, при цьому ходили, накульгуючи, 

мов цапи, перевалюючись, і вертіли туди-сюди витягнутими шиями, мов напо-
лохані олені. Відколи існували туси Майці, відтоді існувала й ця родина катів. І 
протягом цих сотень років у родині Майці ніхто не був схожий на свого предка, 
а от усі Ярі виростали однакові – з довгими руками й ногами, що постійно трем-
тіли. Вони існували з того, що карали людей – били батогом, вкорочували їм кін-
цівки або страчували в різний спосіб. Багато хто волів робити вигляд, що в світі 
не існує Ярі, однак вони існували – у якомусь потужному мовчанні. Тепер кати 
вийшли на майдан перед маєтком. За плечима в Ярі-старшого була велика шкіря-
на торба, в Ярі-молодшого – маленька. Оскільки я до цього побував у родині ка-
тів, то знав, що вони несли в цих торбах. 

Побачивши мене, Ярі-молодший по-дитячому усміхнувся, а потім нахилився 
й почав виконувати свою роботу. Торби були відкриті, й звідти на сонячне світло 
витягнули один за одним знаряддя для катування. До стовпа виштовхали людину, 
яка крала насіння. То був високий і войовничий на вигляд чолов’яга, вищий на-
віть від ганебного стовпа. Очевидно, туси Ванбо відправив на цю справу своїх 
найкращих людей.

У руках Ярі-старшого затанцював шкіряний батіг. Щоразу коли він опускався 
на тіло людини, то рвучко звивався, мов змія, ніби прагнув щось зірвати з неї – 
одяг або шмат шкіри. Той чоловік насамперед отримав двадцять ударів батогом. 
При кожному ударі батіг збігав униз по його ногах, і коли Ярі-старший прибрав 
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батіг, ноги того чолов’яги виявились голісінькими, жодної нитки на них не зали-
шилось. Місце, по якому бив батіг, говорило людям, що на ганебному стовпі – 
злодій. Той чоловік поглянув на свої ноги й виявив, що тканина їх уже не 
прикриває, однак шкіра лишилась неушкодженою. Цього він не міг витримати й 
відразу ж почав галасувати:

– Я – підлеглий туси Ванбо! Я – не злодій! Я за наказом свого господаря прий-
шов шукати потрібну йому річ!

Тут на сцену вийшов старший панич родини Майці й спитав:
– І як же ж ти її шукав? Може отак відкрито й голосно? Чи потайки й крию-

чись?
Ненависть до ворога в людях – завжди напоготові, мов срібло в сховищах: 

коли потрібно, тоді й можна використати. Тож щойно стих голос старшого пани-
ча, як люди закричали:

– Убити! Убити його! Скарати на смерть!
– Ех, шкода! – зітхнув той чоловік.
– Шкода своєї голови? – перепитав старший панич.
– Ні, шкода, що запізнився.
– Ну, це тебе не позбавить від смерті.
Сміливець розреготався:
– Хіба я міг би повернутись живим, якщо йшов на таку справу?
– Видно, що ти сміливець. Кажи, якщо в тебе є прохання, я його виконаю.
– Віднесіть мою голову господарю, нехай знає, що я був відданим йому до 

кінця. Я хочу постати перед ним ще раз, а вже тоді закрию очі.
– Ти – дійсно сміливець, якби ти був моїм підлеглим, то знав би шану від мене.
Останнє прохання того чоловіка до мого старшого брата полягало в тому, щоб 

його голову доправили до господаря якнайшвидше, адже він хотів побачити гос-
подаря, поки ще не згасне світло в його очах.

– Інакше зовсім не личить воїну, – сказав він.
Старший панич наказав приготувати швидкого коня. Далі все було дуже про-

сто. Кат відв’язав верхню частину тіла чоловіка, при тому, що ноги все ще були 
прив’язані до ганебного стовпа, таким чином навіть людина з найміцнішою ста-
турою повинна була опуститись на коліна. Кат розумів, що старший панич, сам 
герой, співчуває героєві, тож не хотів завдавати останньому багато страждань, 
рука його піднялась, ніж опустився, все – дуже вправно, і голова з бумканням 
покотилась на землю. Зазвичай відрубані голови падають обличчям униз і вгри-
заються в землю. Однак ця голова впала обличчям догори, її очі продовжували 
світитись, а в кутиках губів ще трималась ледь помітна іронічна посмішка. Мені 
здавалось, що то – посмішка переможця. Не чекаючи, поки я докладно роздив-
люсь усе це, голова зникла під червоною ряднинкою, піднялась на коня й за мить 
опинилась уже в далечині. Однак мене не полишала думка, що в тій посмішці 
щось крилося. Брат тільки висміяв мене:

– Хіба ми можемо розраховувати на те, що твоя голова нам щось повідомить?2
Не чекаючи, поки я заперечу, мати сказала:
– У нього хоч і дурна голова, однак іноді має рацію. Хіба хтось може бути пев-

ним, що він помиляється?
Старший панич завжди був розважливим, тож сказав:
– Це – всього лише посмішка раба, який мав змогу залишитись вірним госпо-

дареві до кінця.
2 Оповідачем у романі є молодший син туси Майці, який не сповна розуму.
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Розумні люди завжди такі: розважливі і водночас непоступливі, лагідні, але й 
залишаються при своєму. 

Туси Ванбо несподівано знову направив своїх людей. Цього разу двох. Ми 
вчинили, як і минулого разу. Коли ці дві голови, ще теплі, мчали вдалечінь на 
швидких конях, старший панич стиха сказав:

– Ця справа починає мене непокоїти.
Люди туси Ванбо з’явились знову, тепер – утрьох. Цього разу мій старший 

брат розреготався й сказав:
– Здається, Ванбо жартує з нами ціною голів своїх рабів? Ну що ж, якщо в 

нього надмір людей, ми їх порубаємо.
Тільки цього разу відрубані голови ми не відправляли. Натомість ми відряди-

ли посланця на швидкому коні. Послання його було дуже простим: після належ-
них привітань туси Майці вітав туси Ванбо з тим, що в нього такі сміливі й 
віддані раби. Туси Ванбо не відповів листом, однак відрядив своїх людей, щоб 
забрали й ці три голови. Щодо їхніх тіл, то він попросив лам здійснити належний 
обряд і спалити їх на березі річки.

Через таку гучну подію ніхто навіть не відчув, що весна вже прийшла.
Щойно зібране в маєток макове насіння знову роздали і засіяли ним ще біль-

шу площу.

16. Коли вуха квітують
Ми їздили всю весну, однак об’їхали лише половину земель Майці.
На початку літа ми досягли півдня. Звідти потрібно було повертатись на пів-

ніч. Управитель сказав мені, що ця оглядова поїздка завершиться тільки восени, 
коли почнуть збирати врожай. 

Ті південні місця, де ми були зараз, лежали якраз на кордоні із землями туси 
Ванбо. Тут мене наздогнав посланець із дому. Туси наполягав, щоб я довше про-
був на кордоні. Задум туси був цілком зрозумілий – він хотів, щоб туси Ванбо 
напав на нас – невеличкий загін, очолюваний дурним паничем і кульгавим упра-
вителем. Однак противники були не дурні, вони не хотіли провокувати тепер над-
звичайно сильного туси Майці й давати йому привід знищити себе. Тож навіть 
коли ми навмисне перетнули кордон, люди противника тільки потайки слідували 
за нами, не виказуючи себе. 

У той день вранці пішов дощ, тож кульгавий управитель наказав, щоб ми ні-
куди не їхали, адже все одно вони не наважаться щось вдіяти. Тож краще всім 
відпочити один день, а назавтра вже вирушити на північ. 

На дворі шелестів дощ, конюхи перековували коней, а охоронці перевіряли 
свою зброю. Два співаки співали пісню, перегукуючись високим і низьким голо-
сами. Управитель розстелив перед собою аркуш паперу й узявся писати туси 
Майці листа з доповіддю про події на кордоні. Я лежав на ліжку й слухав, як ба-
рабанить дощ по намету. 

Опівдні дощ раптом припинився. Знічев’я я наказав сідати на коней. Коли ми 
знову перетнули кодон на тому ж самому місці, сонце пробилося крізь щілину в 
хмарах і почало пекти нам спини. Важкі краплі роси змочили нам ноги, тож коли 
ми натрапили на місцину з низькою травою, ми сіли там, щоб просушити наші 
чоботи. 

У лісі ховалися стрільці туси Ванбо із самопалами, націленими нам у спини. 
Коли знаєш, що в спину тобі дивиться зброя, виникає таке відчуття, ніби там 
тебе гризе хробак: те місце свербить, і його проймає легкий біль, схожий на по-
колювання. Однак вони не наважувались стріляти. Ми знали, де саме влаштували 
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засідку ті стрільці, і в наших кулеметах було повно патронів, тож найменший 
рух – і ми б накрили їх вогняним дощем. Тому в мене був достатньо безпечний 
настрій, щоб помилуватись навколишнім пейзажем. Спостерігати гірські крає-
види краще всього відразу ж, коли розвидниться після дощу. Тільки тоді все 
вбирається в найбільш яскравий колір і найбільш зворушливе світло. Зазвичай, 
проїжджаючи тут на коні, я зауважував, що під деревами куннінгамії квітнуть 
красиві яскраві квітки. Сьогодні ж вони були особливо красивими, і я вказав на 
них управителю. Той, поглянувши на них, сказав:

– Це ж наш мак!
Він тоді так і сказав: “наш мак”. 
Тепер ми дійсно бачили, що це – й правда ті самі квіти, завдяки яким туси 

Майці досягнув могутності й розквіту. Їх було три квітки, вони струнко стояли 
під сонячним промінням, а їхні пелюстки аж світились. Управитель розташував 
у позицію наші вогняні сили – тільки тоді ми змогли піти до квіток. Стрільці від-
крили вогонь із засідки: Бах! Бах! Бах! Бах! – пролунали чотири гучні постріли, 
схожі на удари в надтріснутий гонг. Напевне, стрільці були сповнені жаху, інакше 
чому б тоді після чотирьох пострілів із наших людей тільки одного було вбито, а 
одного – поранено? Шаман, який перевіряв їжу на отруйність, упав на землю до-
лілиць і схопив у жменю великий жмут трави, а співак схопився за плече й при-
сів; крізь щілину в його пальцях потекла кров. У мене склалося враження, що мої 
люди відкрили вогонь після короткого затишшя. Це скидалося на раптовий буре-
вій. Коли стрілянина стихла, в лісі не було вже жодного звуку, тільки розстріляні 
листки повільно падали з дерев. Усі четверо стрільців, зіщулені, мов закоцюбли 
від холоду, лежали мертві під деревами. 

Я тепер уже не пригадаю, чому я тоді не вирішив просто зірвати ті квітки, а 
наказав людям багнетами викопати їх. Однак результат цього всіх ошелешив. Під 
трьома квітками виявились три дерев’яні квадратні скриньки, в кожній з яких 
містилось по гнилій людській голові. Маки  виростали з їхніх вух. Якщо тепер 
пригадати, що ми карали крадіїв макового насіння, саме відрубуючи їм голови, 
а потім повертали ці голови туси Ванбо, стане зрозумілим, звідки взялися ці 
маки. Ті люди, перш, ніж їх упіймали, ховали насіння в своїх вухах. Отже туси 
Ванбо здобув макове насіння з черепів жертв!

А розквітлі таким чином вуха були для нього способом вшанувати своїх героїв.
Ми відмовились від наших планів їхати на північ, а чимшвидше погнали ко-

ней назад, до маєтку. По дорозі ми з управителем говорили про те, що ця новина 
неодмінно вразить усіх.

Однак ми навіть не уявляли, наскільки вони будуть вражені, особливо стар-
ший брат.

Цей розумний хлопець підскочив зі свого місця й заволав:
– Хіба це можливо, щоб із вух мертвих виростали квіти?!
Раніше він ставився до мене надзвичайно дружньо, навіть можна сказати, що 

між синами наших предків-туси раніше не було ще жодного іншого старшого 
брата, який би так добре ставився до молодшого. Однак цього разу все було не 
так. Він підняв на мене той палець, який означав презирство3, й сказав:

– Ти – бовдур, що ти розумієш?
Після чого кинувся до управителя з вигуком:
– Це вам щось примарилось!
3 У Тибеті вказувати пальцем (вказівним) можна тільки на худобу, тож відносно люди-

ни такий жест буде образою й вираженням презирства.
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Мені було трохи шкода брата. Адже він був найрозумнішою в світі людиною. 
І його вразливим місцем був страх випадково утнути якесь безглуздя. Зазвичай 
він до всього ставився з недбальством. Це зовсім не означало, що його нічого не 
цікавило, просто він таким чином показував усім, що він розумний і без жодних 
зусиль чітко розбирається в усьому і все робить, як слід. Відчувши ненависть із 
боку брата, я й сам схотів, аби все це було лише маренням. І щоб я міг пробуди-
тись у наметі на південних кордонах, і на дворі все так само шелестів би дощ. 

Однак усе це було дійсністю. Я ляснув у долоні.
Увійшов Сонам-Г’ялцен і розгорнув пакунок, що тримав у руках.
Дружина туси відразу ж закрила ніс шовковою хусткою. Таши4 не дозволяло-

ся так зробити, тож коли кімнату заповнив сморід, я почув, що її потягло на ну-
доту. Усі повільно підійшли до гнилої голови. Брат хотів переконатись, що 
макову стеблину не запхнули туди навмисне, тож спробував її висмикнути. Однак 
гнила голова піднялась разом із стеблиною. Тоді він потрусив її. Дружина туси 
зойкнула від страху, й усі побачили, як по голові пішли тріщини, потім вона роз-
кололась на шматки, які посипались на землю. Усі бачили, що корінь того маку 
виходив із глибини вушної раковини, а його вусики тяглися аж у мозок. Батько, 
дивлячись на старшого брата, сказав:

– Схоже, що не людина його посадила, а він сам виріс.
Брат, витягнувши шию, ледь видавив із себе:
– Я теж так думаю.
Тут заговорив лама-знахар, який до сисі мовчав. Усі його називали ламою, 

тому що він так хотів, але насправді він був шаманом і дуже добре знався на за-
бобонах, замовляннях і ворожіннях. Він розпитав мене, в якому напрямку цей че-
реп було закопано в землю? Я відповів, що на північ, тобто, якраз у напрямку 
туси Майці. Він знову запитав, чи був він закопаний під деревом? Я відповів, що 
так. Тоді він сказав, що там, дійсно, не тільки вкрали насіння, але й вдалися до 
найбільш лихого прокляття на адресу Майці. А до брата він сказав таке:

– Не потрібно так дивитись на мене, паничу! Майці мене годують і утримують, 
тож я повинен казати все, що знаю.

– Кажи сміливіше, ламо, не бійся, – заохотила його дружина туси.
– Чого саме стосується прокляття? – спитав туси.
– Щоб дізнатися це, мені потрібно бачити всі речі, що були разом з головою, – 

відказав лама-знахар. – Не знаю, чи другий панич привіз усе, що там було?
Звичайно ж, ми привезли із собою всі речі.
Тоді лама-знахар обкурив кімнату димом білої рути, щоб вигнати нечистий 

дух, і пішов вивчати привезені нами речі. Брат також кудись вибіг. Туси запитав в 
управителя, як ми помітили маки. Той розповів йому всю історію в подробицях, 
не замовчуючи при цьому й важливої ролі, яку зіграв молодший панич. Почувши 
це, туси спочатку кинув погляд на мою матір, а потім подивився на мене якимсь 
новим поглядом. Потім він зітхнув, з чого я зрозумів, що він все одно вважає 
мене дурним. Уголос він, однак, сказав таке:

– На північ з оглядом поїдеш наступного року. Я дам тобі ще більший су-
провід.

– Чому не дякуєш батькові? – спитала мати.
Однак я сидів і мовчав.
У цей момент увійшов лама-знахар із доповіддю:

4 Ім’я служниці другого сина туси, тобто оповідача.



172

– Туси Ванбо прокляв наш мак. Він наслав на нього град розміром із куряче 
яйце, що прибив його в час найпишнішого цвітіння.

– Ну що ж, якщо він хоче позмагатись із нами, почнемо від сьогодні, – сказав 
туси, зітхнувши.

Усі почали радитись із приводу події, а я, сидячи там, заснув. 
Коли я прокинувся, вже розвиднілось. Виявилось, що поки я спав, хтось укрив 

мене пледом. У той момент я згадав про ще одну річ і підкликав пальцем ламу-
лікаря. Той підійшов і, посміхаючись, запитав:

– Може, очі панича ще щось угледіли?
Я розповів йому про ліки, що їх мені подарував ватажок Сунба, і про те, що я 

їх викинув. Він відразу ж розкричався:
– О, Небо! Це ж такі чудодійні ліки! Хіба тепер хтось може перетворити на пі-

гулки силу вітру й світла? Паничу, – запитав далі він, – ти їх і в рот не брав?
– Трохи брав, – відповів я.
– А коли тебе знудило, було таке відчуття, що з живота хоче вийти хробак?
– Не хробак, а риба, казав панич, – зауважив управитель.
– Так і є, так і є, – розчаровано зітхнув лама. – Якби ти ту річ повністю виблю-

вав, тоді й хвороба тебе відпустила б. 
Лама є лама, він завжди все по-своєму каже. 
– Ну нічого, нічого, – продовжував він, – оскільки цього не сталося, ми змогли 

викрити Ванбо.
– Буде війна? – спитав я в батька.
Він кивнув.
– Тоді вона буде називатись “макова війна”, – додав я.
Усі глянули на мене, однак ніхто не запам’ятав цих слів. У минулому, коли 

туси Майці тільки з’явились, у кожного з них був власний літописець, який за-
писував слова й дії туси. Тому навіть зараз ми знаємо, що робили, їли й говорили 
щодня перші три покоління туси Майці. Однак потім один із тих бідолах записав 
подію, яку не слід було записувати, й четвертий туси Майці вбив його. Відтоді в 
Майці не було літописців, тож ми тепер не знаємо, що робили туси наступних 
поколінь. Посада літописця, яку можна було передавати в спадок, з’явилась ра-
зом із посадою ката, однак рід ката продовжувався й досі, а от літописці зникли. 
Іноді в мою дурну голову приходила думка про те, що якби я був туси, я б 
обов’язково завів собі літописця. Адже, напевне, це дуже цікаво через деякий час 
переглянути записи й згадати, що я говорив і робив. Одного разу я сказав до 
Сонама-Г’ялцена:

– Колись я призначу тебе своїм секретарем.
Однак цей раб відразу ж вигукнув:
– Краще я поміняюсь місцями з Ярі – нехай він буде літописцем, а я буду 

катом!
Тож тепер я подумав, що якби дійсно в нас був літописець, він би вже стояв 

за моєю спиною і слинив олівця, щоб записати таку красиву назву: макова війна.
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КОШМАР ПЕРЕМОГИ НАУКИ І ТЕХНІКИ НАД ЛЮДСТВОМ

Ван Мен

Переклад із китайської та коментар Володимира Урусова

Ван Мен 王蒙 – відомий сучас-
ний китайський письменник. 
Народився 15 жовтня 1934 ро-
ку в Пекіні. У жовтні 1948 року 
вступив до лав КПК, перебував 
на підпільній роботі. З почат-
ку творчого шляху 1953 року і 
до сьогоднішнього дня Ван Мен 
у сучасній китайській літера-
турі є одним з яскравих пись-
менників-новаторів, який по-
стійно перебуває в пошуку. У 
50-ті роки ХХ століття публі-
кація його книги “Новачок в 
оргвідділі” привернула загаль-
ну увагу, Мао Цзедун неодноразово звертався до цього твору і давав йому високу 
оцінку. Але незабаром після цього письменника вислали зі столиці в Сіньцзян. До 
літературного життя Ван Мен повернувся наприкінці 70-х років. Серед його 
романів, такі як: “Хай живе молодість”, “Діяльність змінює людину”, “Пори 
року”, “Синій лис” та ін. 20 повістей, таких як: “Метелик”, “Пісня, як весна 
чарівна” та ін. У доробку письменника близько 100 оповідань, серед яких “Голо-
си весни”, “Жорстка рідка каша”, збірка віршів класичного стилю, дві збірки 
віршів нового стилю, 10 збірок теоретичних робіт із літератури й мистецтва, 
10 збірок прози, три дослідження з класичної літератури, серед яких «Про ро-
ман “Хунлоумен”», “Пара крил”. Видано “Збірку творів Ван Мена” в 10 томах, 
“Літературну спадщину Ван Мена” в 23 томах.

Своїми романами, прозою, поезією, нарисами, дослідженнями з теорії літера-
тури, перекладами, дослідженнями класичного роману “Сон червоної садиби”, 
дослідженнями творчості поета Лі Шанїна, книгами про Лаоцзи і Чжуан-цзи 
Ван Мен відомий в країні і далеко за її межами. Його “Автобіографія Ван Мена: 
моя життєва філософія” свого часу викликала справжню сенсацію.

Твори Ван Мена перекладені на англійську, французьку, німецьку, російську, 
українську, японську, тайську, іспанську, італійську, угорську, румунську, сло-
вацьку, болгарську, арабську, гінді, іврит, шведську, норвезьку, голландську, в’єт-
намську, корейську, латиську, казахську, уйгурську та інші мови, видавалися в 
30 країнах світу і неодноразово отримували нагороди. Ван Мен неодноразово ви-
ступав із лекціями у відомих університетах світу. Обіймав посади міністра куль-
тури КНР, директора Науково-дослідного інституту мистецтва Китаю, був 
секретарем секретаріату Спілки письменників Китаю, членом правління Спілки 
письменників Китаю третього скликання, головним редактором журналу 
“Женьмінь веньсюе”.

У своєму есе письменник розмірковує про перспективи людства в умовах ін-
формаційної епохи.
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В епоху стрімких змін технологій поширення інформації комп’ютери, мобіль-
ні телефони вторглися в життя. Блоги замінили статті, уламки замінили систему, 
уривки замінили думки, мильні опери замінили оригінальні твори, літературні 
дрібнички прийшли на зміну опері і драмі, медіа зірки замінили сивочолих про-
фесорів.

Розвиток інформаційних технологій призвів до того, що людям із ними не впо-
ратися. У рік своєї появи телевізор викликав подив, маленький екран надавав 
звукову та відеоінформацію підозрілого культурного змісту, але все-таки привер-
нув до себе безліч глядачів. Багато далекоглядних людей передбачали швидке 
охолодження до телевізора, але це охолодження так і не стало реальністю. Факти 
довели, що комунікаційні технології змінюються не щодня, а щогодини, поколін-
ня за поколінням впевнено завойовуючи людство. 

Використання пульта керування телевізором також викликало заклопотаність 
деяких західних інтелектуалів: занадто швидке переключення уваги з одного 
об’єкта на інший негативно впливає на зосередженість на головному об’єкті ува-
ги. Саме тому, що програм багато, а вибирати їх зручно, весь вечір вибираєш те-
леканал. Кілька годин потому і не знаєш, що ж ти, зрештою, дивився, багато хто, 
в тому числі і автор цих рядків, відчули це на собі.

Поява комп’ютера є безпрецедентною подією, функції комп’ютера покривають 
величезний діапазон, виходять далеко за межі уяви людей. Швидка зміна нових 
поколінь комп’ютера змінює або змінила багато чого в інтелектуальній праці, в 
духовному житті і навіть способи та характер повсякденного життя. Комп’ютери 
змінили підходи й уявлення людей про життя, роботу, письменство, національну 
оборону, громадську безпеку, владу.

Існування бази даних та інформація, що надається Інтернетом, створюють 
зручності. Слід визнати, що день у день усі суб’єкти потрапляють у залежність 
від готових і шаблонних цифрових даних, так що їх духовне життя піддається по-
всюдному впливу операцій із базами цифрових даних і готової інформації. Будь 
то написання статті чи заяви про вступ до партії, замовлення їжі, запис до лікаря, 
знайомство, бізнес, незалежно від того, чи йде мова про намір почати якусь ко-
льорову революцію, чи про спробу вторгнутися в інтимний світ будь-якої люди-
ни, – все можна отримати з допомогою мережі або завдяки зраді мережі, в той же 
час контролювати через мережу. Збереження інформації, пошук, які в минулому 
вимагали від людини енциклопедичних знань і пам’яті, вже не залежать від вели-
кого розуму і волі вченого, але від стрімкого розвитку комп’ютерних мереж і пе-
реваги в майстерності технологічних навичок.

Комп’ютер значною мірою взяв на себе частину роботи людського мозку, до-
помагає людям і навчає їх, навіть керує людьми, змінює і перемагає людей. За 
допомогою комп’ютера з’явилися нові можливості переробляти, дізнаватися, 
говорити будь-які дурниці, робити усілякі посилання, копіювати, вставляти і 
займатися плагіатом. Боротися з фальсифікаціями в науці, шахрайством у сфері 
фінансових послуг і навіть з обманом у знайомствах через Інтернет стає все 
важче. Читання біля чистого вікна після купання з ароматом пахощів і прогулян-
ки в глибоких роздумах дуже швидко були вибиті популярними аудіовізуальни-
ми ефектами. Вдумливі роздуми були поспішно витіснені плітками, що не 
терплять зволікання, і навіть сердитою взаємною лайкою. Балакучі, прекрасні, з 
чарівними голосами медіа зірки замінили справді талановитих сивочолих уні-
верситетських професорів і письменників, які важкою працею створюють мону-
ментальні твори. 
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Потім у життя стрімко увійшли сенсорні екрани мобільних телефонів, про-
никли в голови і безперервно поширюються, забезпечуючи найбільш повний 
спектр послуг, привабливість і можливість викрадення інформації. Лава дослід-
ників, письменників, дизайнерів скорочується. Водночас популярних звукових 
коробочок, що гримлять, і сліпучих екранів стає все більше. Блог замінив статтю, 
замість блогу з’явився мікро-блог, оскільки замінили систему, жартівливі уривки 
тексту замінили озвучену думку, мультики і мильні опери замінили оригінали, 
дивакуваті, ідіотські літературні дрібнички прийшли на зміну серйозним, ретель-
но відшліфованим п’єсам і творам естрадного мистецтва. Побіжний перегляд за-
мінив багатотрудне і побожне читання, скоростиглі медіа зірки прийшли на зміну 
сумлінним дослідникам і художникам. Кількість і швидкість передачі інформації 
замінюють правдивість, точність, глибину, оригінальність, серйозність. Словесні 
ігри на теми батьківщини з їхніми дурницями, лестощами і підлабузництвом за-
мінили глибину і печаль жертовного ставлення до вітчизни.

У морі інформації не відрізнити правду від брехні. Різноманітна інформація, 
можливо, стає приводом для безпідставних бесід, матеріалом для насмішок, але 
вкрай рідко втілюється у великі знання і глибоку мудрість. Прискорена передача 
інформації робить звичними легкість, нетерплячість, гонитву за швидким успі-
хом, сліпе наслідування поганих смаків. 

Хороший комп’ютер плюс програмне забезпечення перевищують кваліфіка-
цію звичайної людини. Вже не дивно, наприклад, що чемпіон світу з шахів грає 
на рівних або навіть програє комп’ютеру, це стало звичайним явищем. До цього 
дня ні в кого не виникло запитання, а що ж означає така ситуація. Слід сказати, 
що історії про війни роботів проти людства з науково-фантастичних фільмів зовсім 
не випадкові. Машини замінили людину на важких фізичних роботах, зробивши 
умови сучасного життя значно комфортнішими, що в результаті призводить до 
деградації фізичної сили і стійкості людини, це вже є незаперечним фактом. 
Тому в свої молоді роки Мао Цзедун твердо дотримувався гасла: “Цивілізація – 
це дух, варварство – це статура”. Таким чином, над-інтелектуальні технології 
дозволяють комп’ютеру або стільниковому телефону вводити в оману велику 
кількість людей, комфортно послаблюють їхні інтелектуальні здібності. І це вже 
стає реальністю. 

Звичайно, розвинені інформаційні технології спочатку приносять інформацій-
ну демократію, культурну демократію, беруть участь у популяризації та поши-
ренні наявних оцінок і дій, є контролем народу щодо державної влади, в тому 
числі влади слова еліти, стрімко і спонтанно формують різні думки в суспільстві. 
Наприклад, все нові і нові викриття фактів корупції та брудних справ чиновни-
ків – це, в основному, заслуга Інтернету. Ми також цінуємо короткі і блискавичні 
повідомлення в мережі, що дають поживу для роздумів, але що і радує, і засму-
чує, рівня мережі нам вже недостатньо з точки зору якості і висоти культури, на-
уки, думки, мудрості і моралі. Аж до того, що безлика усереднена інформація 
мережі завдає шкоди значенню і можливостям інтелектуальної еліти нації. У цій 
величезній кількості, де все переплуталося і не відрізнити правду від брехні, ін-
формація, ймовірно, стає приводом для безпідставних бесід, матеріалом для на-
смішок, але рідко відображає глибокі знання і велику мудрість. Громадська думка 
в Інтернеті може бути смертельною, може використовуватися для залякування, 
може бути грубою, сліпою, підбурливою, навіть хуліганською і руйнівною. 

У Китаї громадська думка в Інтернеті швидко стає одностайною, не приймає 
заперечень, стає насильницькою, ірраціональною, нетерпимою, що дуже далеко 
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від духу демократії та обговорень, духу науки. Словесні образи в Інтернеті дуже 
непривабливі. Он-лайн мистецтво, можливо, швидко поширюється, але все це 
може бути безглуздою грою. Прикладом тому служать фрази в мережі із серіалів, 
брудна лайка або вульгарні пісні.

Іншими словами, з настанням інформаційної епохи, епохи мережі, епохи сен-
сорних дисплеїв, із безпрецедентним, шокуюче швидким поширенням інформа-
ції, цілком можлива така ситуація, коли затираються таланти, висуваються 
пустомелі, і ця ситуація дедалі погіршується. Важко знайти засіб, щоб уникнути 
дискредитації академічних традицій. Звичними стають поверховість, нетерпля-
чість, неглибокі знання, гонитва за миттєвим успіхом, сліпе слідування дурному 
або прожектерство. Особливо часто наживають капітал демагогією на нещастях 
інших.

Передача інформації була спочатку одним із засобів соціального життя. Але 
засоби, якими користуються люди, цілком можливо стануть засобами, які вико-
ристовують людей. Те, чим користувалися, стало саме використовувати. Засоби і 
канали, якими користувалися, стали суб’єктом, а суб’єкт став, як кажуть у Пекіні, 
“цуйбар” – людиною, яку всі попихають. Вже давно склалася несприятлива си-
туація, подібна тому, що столове приладдя придушило їжу, мова втручається і 
управляє, а не служить мисленню, форми домінують над змістом. За кордоном 
вчені на підставі такого ходу думок вивчали гегемонію мови і на багато речей 
відкрили нам очі. Так само ми можемо і також повинні використовувати цю ідею 
для дослідження явища відчуження, яке принесли інформаційні технології. 

Якщо говорити про так зване інформаційне відчуження, то інформація з мате-
ріалу стає результатом, передача інформації із засобу стає цінністю. Швидкість і 
кількість передачі стає основним критерієм оцінки істини, науки, мистецтва, 
успіху, стає головним духовним устремлінням. Здатність до передачі інформації, 
включаючи здатність вводити в оману і приваблювати зовнішнім виглядом і голо-
сом, стала наріжним каменем успіху. Поширення інформації про чай, пожежі, 
торнадо, цунамі помістили нашу теорію, культуру, мистецтво, науку, стратегічні 
плани у хвилі інформації, що насуваються, вибили їх із центру уваги, призвівши 
до стану нестійкості або пригніченості. Потужний інформаційний потік висунув 
деяких впевнених людей, які вчора оголошували епоху читання й інформаційний 
вибух, сьогодні повідомляють настання епохи сенсорних моніторів, післязавтра 
оголосять знаменитих людей, знамениті бренди, книги, ліки і на всьому цьому 
побудують свій швидкий успіх. Вони самовпевнено оголошують друковані ЗМІ 
застарілими, проголошують, що література незабаром помре, романи будуть зни-
щені. Вони сурмлять про касовий збір, тиражі, кількість кліків, рейтинги, списки 
журналу “Forbes”. Вони створюють суперзірок, супержінок, хороший звук, бест-
селери і їхніх авторів, лідерів громадської думки, впливові фігури, світові рекор-
ди. Вони визнають, що навіть собака, якщо її постійно показувати в сучасних 
засобах масової інформації, теж може стати собакою № 1 у Китаї.

У потоці великих даних література, паперові книги першими потрапляють під 
удар, тому що мові та писемності серед різних художніх засобів найбільше бра-
кує наочності, вони найбільш символічні. Вони, на відміну від картин, музики, 
пісні, сценічного мистецтва, аудіо- та відеопрограм, тим більше 3D, 4D (може ще 
будуть 7D, 8D) кінотеатрів, не володіють таким багатством впливу на органи чут-
тя, вони не можуть дати людям зорових, слухових, нюхових, смакових, дотикових 
відчуттів та ще трясти стегнами і талією. Мова і писемність це символи, це ідеї. 
Без сприйняття через мозок, без інтерпретації, асоціацій, роздумів – це просто 
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безглуздий набір знаків. Ледачій людині мова, а особливо писемність, абсолютно 
не можуть передати достатньо інформації. Таким чином, духовні ледарі, які не 
люблять ворушити мізками, звичайно, не хочуть отримувати її за допомогою 
мови та писемності, а бажають отримувати інформацію безпосередньо через тіло 
і органи чуття шляхом погладжування і масажу. Але саме тому, що мова і писем-
ність включають цифри і різні математичні, фізичні та хімічні символи, то вони, 
а не 3D, 4D можуть сприяти розвитку мислення. Мова, писемність, символи є го-
ловними носіями і засобом мислення. Заперечення або ігнорування мови, писем-
ності, символів – це відмова від мислення. Коли люди можуть використовувати 
тільки вуха, очі, ніс, язик, шкіру і тіло для отримання інформації, то це може 
свідчити про атрофію мізків і висихання душі. А це означає, що кошмар епохи 
ідіотів, епохи розумово обмежених людей повільно наближається. 

У мережі було оголошено, що “Сон червоної садиби” та інші шедеври вже не 
читатимуть. Це самовпевнена і відверто дурна нова демонстрація засобів поши-
рення інформації, які правлять людською культурою, вони дійшли до останньої 
межі, кидаючи виклик класиці, виклик культурній історії Китаю, виклик інтелекту.

Крім успіхів у поширенні інформації, є ще успіхи в пізнанні і творчості; крім 
медіа зірок, також існують проникливі вчені і художники, крім розважальних тек-
стів, є ще й класичні твори. Чим більше настає епоха сенсорних дисплеїв, тим 
більше необхідний тверезий погляд. 

Звичайно, я не можу не знати, що розвиток інформаційних технологій, масове 
поширення і настирливість інформації не є чимось, що саме по собі викликає 
гнів чи сльози еліти суспільства. Проблема в балансі, балансі якості і кількості, 
балансі маси й еліти, балансі високодуховних творів та продукції масового спо-
живання. Тут якраз відіграє певну роль належний баланс позитивної взаємодії і 
взаємодопомоги влади, ринку та експертів у справі культури і культурного життя.

Ще питання в тому, що тут якраз керівники пильно стережуть владу, ринок і 
засоби масової інформації, спільно просувають продукцію у формі дрібних 
творів і блокбастерів. Відсутня лише сила суспільної довіри владі, в першу 
чергу впевненість у власних силах загону фахівців. Духовно дрібні послідов-
ники Кун Їцзи хоча і знають про чотири способи написання відповідей, але перед 
великою хвилею ринку, медіа засобів, інформації, а також деяких керівників, які 
не заглиблюються у суть того, що відбувається, не в змозі що-небудь зробити. У 
наших природничих і технічних науках ще є академіки, але в наших гуманітар-
них науках існують тільки нескінченні суперечки, вічні скарги, неминучі тонкі 
теми та витіюваті переробки старого, беззмістовні імітації. Таким чином, у 
співпраці влади, ринку ЗМІ відсутні професійна, наукова позиція і голос експер-
тів високого рівня. Об’єктивно кажучи, право і можливості професійних, науко-
вих оцінок високого рівня шанобливо передані занадто претензійним установам, 
вченим, науковим виданням зарубіжних країн. Ставлення до іноземного – інший 
вид недалекоглядності. Ми або ставимося до нього з підозрою, або падаємо пе-
ред ним на коліна, іноді ми сліпо копіюємо, іноді прагнемо проклясти, але, як ка-
жуть, хочеться та не можеться. Іноді варимося у власному соку, з великим 
галасом займаємося самовихвалянням, сподіваючись на удачу, не можемо отри-
мати щось гідне.

Незалежно від кількості великих дискусій і великого гніву, наука і техніка, 
засоби поширення інформації йдуть вперед семимильними кроками. Нам не 
стримати цих бурхливих веселощів кількості, що помножені на швидкість, і ми 
не можемо позбутися духовних плодів такої якості і відхилень. Ми не в змозі 
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виснаженість і самотність строгих інтелектуалів перетворити на пишність і 
процвітання медіа зірок, не можемо поверхневий легковажний захват підняти до 
рівня болісних глибоких роздумів, змінити пропаганду гарячих грошей і хаосу 
пошуками духовного життя людства і духовним піднесенням. Але ми все ще мо-
жемо, знаючи, що це неможливо, продовжувати йти своїм шляхом. Ми все ще 
можемо в університетах, науково-дослідних установах, у середовищі інтелігенції, 
у якої є мізки, є розуміння, є совість, бути послідовними. Спокійно, реалістично, 
з прагненням до істини і духовності старанно робити свою справу, наполегливо 
займатися теоретичними дослідженнями і художньою творчістю. Ми все ще мо-
жемо невпинно прагнути до унікальних, творчих, високоідейних і інтелектуаль-
них досягнень.

Тим більше ми можемо сміливо сказати всім, що крім успіхів поширення ін-
формації, є ще успіхи в пізнанні і творчості; що окрім медіа зірок, також є про-
никливі вчені і художники, крім смішних уривків, ще існують класичні твори; 
крім тиражів і кліків, також існує професійна оцінка та перевірка історією. Ми 
повинні розповісти країні, що культура не повинна бути зруйнована, не може по-
мерти, що культура це, насамперед, якість, а не кількість. Провідні представники 
культури – це Чжуґе Лян, Конфуцій, Мен-цзи, Лао-цзи, Лі Бо, Ду Фу... а не “Три 
смердючі шевці”. Звичайно, “Три смердючі шевці” в мережі можуть здолати 
Чжуґе Ляна, але їм ніяк не перейняти мудрості Чжуґе Ляна. Коли тисячі потвор-
них сторінок у мережі відкрито проголошують відмову від класики, то це не 
ганьба класики, а наша власна ганьба. 

Я навіть хочу запропонувати Педагогічному університету Ґуансі оголосити 
24 червня, коли був опублікований рейтинг найбільш нечитаних книжок, днем 
ганьби мережі (Педагогічний університет Ґуансі опублікував “Рейтинг книг, які 
ніколи не читатимуть”. Після опитування близько 3000 читачів у мережі був 
проведений підрахунок, і отриманий вражаючий висновок. Список очолив “Сон 
червоної садиби”. Крім того, до першої десятки увійшли “Річкові заплави”, “Три 
царства” та інші відомі китайські класичні твори, а також зарубіжні шедеври 
класики: “Сто років самотності”, “Улісс”, “Вальден”). Принаймні, деякі люди 
кажуть, що чим більше сенсорних екранів, тим більше стає очевидним, що все 
боліснішими стають очікування справжніх глибоких талантів і культурних плодів 
творчості.

Перекладено за текстом: 王蒙：科技战胜人类的噩梦 // http://news.xinhuanet.
com/tech/2013-10/23/c_125582848.htm
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ІСТОРІЯ ЩАСЛИВОГО ПОДРУЖЖЯ
 
Мінцзяо Чжунжень

Переклад з кит. І. О. Костанди

Історія щасливого подружжя (кит. 好逑传, Хао цю чжуань), XVII ст. – перший 
китайський роман, який став відомим у Європі. Найстаріше китайське ксило-
графічне видання датується 1683 роком. Автор роману приховав себе під псев-
донімом Мінцзяо Чжунжень (名敎中人). Герої – талановитий юнак, учений Те 
Чжуньюй (“Залізо Благородний нефрит”) і красуня мудра дівчина Шуй Бінсінь 
(“Вода Льодяне серце” – символ рішучості і безстрашшя). У романі помітні явні 
фольклорні риси – так, головний герой, хоч і учений, проте задиристий богатир, 
а дівчина Шуй – смілива та хитромудра героїня авантюрної казки. У романі 
виведена галерея чиновників-хабарників і придворних сановників-інтриганів. 
Перший європейський переклад здійснив англієць Джеймс Вілкінсон (пом. 1736), 
проте так і не опублікував його. Перше європейське видання з’явилось у Лондоні 
в 1761 році, під редакцією Томаса Персі, та викликало жвавий інтерес до китай-
ських романів в Європі. У Російській імперії в 1832 році в альманасі “Северные 
цветы” (видавець О. С. Пушкін) був опублікований уривок із роману, перекладе-
ний безпосередньо з китайської (перекладач невідомий); можливо, існував повний 
переклад, але його було втрачено.

Розділ 3
Панночка Шуй спритно та сміливо віддає квіти

У віршах говориться:
Знав, що слабкість і ніжність притаманні дочці,
Але хто ж знав, що їй притаманна і мудрість?
Кілька таємних слів – і все потроху заплуталося,
Один стрімкий поворот долі – і все потихеньку помінялося.
Красиве місце не потребує слави і фарб,
У відповідний момент завжди будуть шанси і можливості.
Прости (його) підступність, але спочатку борись, 
Інакше, коли час настане, каятися буде вже пізно.

Як уже було сказано, пан Те послухав батька та, щоб сховатися від пересудів, 
поїхав із дому, світ за очі. Не знаючи, куди краще податися, він розмірковував: 
“Шаньдун славне місто, де знають, що таке ритуал та благородство, до того ж, 
там багато різних людей, то ж якщо рушити туди, то можна багато чого побачити 
і багато кого зустріти”. Що ж, як вирішив, так і зробив: Сяо Даню було наказано 
купити осла для поклажі, а затим готуватися до подорожі в Шаньдун.

Дійсно кажуть:
Учитися треба за зачиненими дверима,
Тоді й шлях твій не надто відхилиться.
Раз побачивши великі гори-ріки,
Легко поранити серце.

Пан Те виїхав у Шаньдун, проте не будемо поки про нього говорити.
Жив у той час у повіті Лічен, округу Цзиннань, що в Шаньдуні, сільський ба-

гач, на прізвище Шуй, на ім’я Цзюйі, за прізвиськом Тяньшен, котрий займав 
посаду чиновника у Військовому міністерстві, де виконував обов’язки помічника 
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міністра – прямий і відчайдушний, він прославився своїми ратними подвигами. 
Лише одне у нього викликало смуток: йому вже скоро шістдесят років, дружина 
померла, а синів-спадкоємців немає, одна лише донька на ім’я Бінсінь. Її очі як 
листя верби навесні, сама вона як весняна квітка, витончена та ніжна, вільно 
жила на жіночій половині. На перший погляд видавалося, що Бінсінь неначе візе-
рунчаста тюль: заплутаєшся в ній і не матимеш змоги вибратися, але коли вона 
бралася щось робити, то проявляла таку рішучість і сміливість, що могла пере-
вершити будь-якого чоловіка. Цзюйі беріг її, немов скарб. У столиці він служив 
військовим чиновником, та, хоча і виховав Бінсінь, як хлопчика, проте і у справах 
на жіночій половині дому в усьому на неї покладався. Тому в свої сімнадцять ро-
ків вона ще була незаміжня.

Одне лише затьмарювало життя – рідний брат Цзюйі, на ім’я Шуй Юнь, за 
прізвиськом Цзіньчжі, хоч і називався чиновником, але жодного ієрогліфа не знав 
та тільки користувався славою предків і тією повагою, яку заслужив брат. По-
стійно, цілими днями, Шуй Юнь, нічим не гребуючи, шукав наживу. Але, хто 
знає чому, мабуть, від бідного життя, гроші тільки-но в нього з’явившись, одразу 
зникали. Він мав трьох синів, усі грубі і невиховані, вони так само, як і батько, не 
знали жодного ієрогліфа, а ще була у нього донька, дурна і негарна, на ім’я Сян-
гу, яка народилася в один рік із Бінсінь, але була на два місяці старша. Шуй Юнь 
бачив, що у старшого брата немає синів, а статки великі, тому пускав слину в на-
дії все легко прибрати до своїх рук. Та Бінсінь була ще незаміжня, і тому він, як-
то кажуть, “протягав руку, а взяти не міг”. Через це, днями і ночами, залучаючи 
родичів, друзів і знайомих, шукав Шуй Юнь пару для Бінсінь. Після таких пошу-
ків він розповідав їй, що сім’я Чжан заможна, сім’я Лі родовита, панич із сім’ї 
Ван талановитий і шляхетний, але Бінсінь не звертала на це увагу, всі ці фриволь-
ні розмови, всі ці розповіді ні краплі її не хвилювали.

Тож Шуй Юнь вже не знав, що й робити. Та ось раптом один земляк, з яким 
він колись разом проходив навчання, пан Го, вирішив одружити сина, тут Шуй 
Юнь одразу ж все взяв у свої руки: почав сватати панночку Шуй Бінсінь, свою 
племінницю. Утім панич Го, син земляка, виявився зіпсованим і розпусним, він 
безсоромно запитав: “Я не знаю Вашу племінницю, яка вона з себе?”. Шуй Юнь, 
не вагаючись, не жаліючи фарб, почав розписувати, яка панночка гарна, скільки 
має різних талантів. Розмалював зрештою так, що панича Го охопили сумніви, і 
він не хотів давати свою згоду. Шуй Юнь сполошився та пообіцяв, що зможе 
таємно провести панича Го подивитися на Шуй Бінсінь. Справа в тому, що хоча 
Шуй Юнь і Цзюйі вже давно і жили окремо, та будинок був розділений на два 
двори, однак внутрішні споруди йшли низкою одна за одною, і у паркані була щі-
лина, через яку можна було підглядати. Шуй Юнь дозволив паничу Го потай по-
дивитися на дівчину. Варто лише було йому побачити панночку Шуй Бінсінь, як 
він одразу ж захотів із нею побратися, тільки й думав, що про одруження. Багато 
разів посилали сваху, але Бінсінь залишала це без уваги. Панич Го занепокоївся, 
приготував розкішні подарунки та запросив сватом префекта. Та коли префект 
довідався, що Бінсінь – донька Шуя, помічника міністра у Військовому міністер-
стві, то навіть не насмілився наполягати. Отож, хоч префект і узяв на себе зобо-
в’язання перед паничем Го, але після двох візитів, коли стало зрозуміло, що 
панночка Бінсінь не дасть згоди, він облишив цю справу.

Час минав, та ось раптом префект дізнався, що помічник міністра Шуй поми-
лився з призначенням на посаду: може, й через поспіх, проте на високу військову 
посаду була призначена невідповідна людина, хтось на ім’я Хоу Сяо, котрий не 
впорався з дорученням, як-то кажуть, “втратив можливості і програв”. Імпера-
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торський двір сильно розгнівався: помічника міністра Шуя позбавили посади і 
відправили у вигнання. Тільки-но дізнавшись цю новину, префект одразу ж по-
чав діяти. Окрім того, він дізнався, що батько панича Го отримав підвищення та 
обійняв посаду у Палаті Міністрів. Префект захотів відновити свою репутацію, 
тому знову побачився з паничем Го, щоб про все домовитись. Цього разу за спра-
ву було вирішено взятися серйозно, а тому спочатку префект відправив запро-
шення Шуй Юню. Коли той прийшов, префект зверхньо мовив: «Чоловік і жінка 
одружуються – і це, для кожного, повинно бути своєчасно, однак, коли юнак оби-
рає собі пару, не можна допускатися помилки. Дівчина, поки незаміжня, повинна 
коритися батьку – так записано в канонах, та коли настають важкі часи, нещастя 
залишаються у родині надовго, а колишньої влади вже немає, то треба коритися 
обставинам. У Вашої племінниці вік відповідний, до того ж, у неї немає матері, 
щоб захистити, немає брата, щоб підтримати, живе сама у теремі, слуг немов де-
рев у лісі – це не надто добре оточення для дівчини. От якби Ваш брат досі слу-
жив у столиці або другий раз одружився, то була б одна справа, але, на жаль, він 
у вигнанні. Життя таке коротке, хоч я й не кажу, що Ваш брат скоро помре, але 
часу лишилося не так уже й багато, тож як можна так глибоко помилятися, як 
можна не знати, що треба діяти, виходячи з обставин? Ваша племінниця розумна 
і доброчесна, гарно вихована, тому повинна мовчки коритися. Ви – її рідний 
дядько, так невже вона забуде про родинний зв’язок? Невже Ви не зможете напо-
лягти на своєму? Тим більше, що батько панича Го отримав підвищення, а сам 
панич Го – видатний талант Ханлінської академії, тож повторне сватання цієї ро-
дини треба вважати за щастя. Вам, у жодному разі, не треба слухатись сьогочас-
них, егоїстичних бажань молоді, інакше програєте велику справу. Я прошу Вас, 
старший брате, бути наполегливішим в умовляннях, бо якщо “той, хто помиля-
ється, не прозріє”, то, боюся, не тільки сама панночка втратить шанс на вигідне 
одруження, але й на усю сім’ю накличе нещастя». Слова префекта повністю збі-
галися з думками та бажаннями Шуй Юня, тому він без зволікання погодився: 
«Через цю справу я витратив стільки сил на вмовляння, але моя племінниця, в 
сім’ї старшого брата, ні в чому не знала відмов, вона виросла розпещеною і зі-
псованою, норовливою і впертою, не визнає звичаїв, тож якщо я буду говорити з 
нею про заміжжя, вона буде рішуче наполягати на своєму. Сьогодні я буду вмов-
ляти її від Вашого імені і матиму надію, що “той, хто помиляється, прозріє”. Як 
повернусь додому, одразу піду і настановлю її. Вся впертість моєї племінниці від 
того, що немає наказу від батька, але хіба Вашого наказу не досить? Це цілком 
справедливо». З цими словами Шуй Юнь відкланявся. 

Повернувшись додому, він пройшов у прилеглі палати, щоб побачитися з пан-
ночкою Бінсінь, і одразу почав із залякувань: «Позавчора префект говорив зі 
мною про твоє заміжжя, але які ж слова мені підібрати, щоб настановити тебе, 
адже ти все одно не слухаєш. Є така приказка: “Наказ окружного судді може 
зруйнувати сім’ю”. Якщо розізлити окружного суддю, то можна згубити всю ро-
дину, що ж тоді говорити про наказ префекта? Він позавчора був у родини Го, по-
бачив її статки, становище, репутацію. Зараз, дізнавшись, що твій батько завинив 
перед імператорським двором, став вигнанцем і видалений зі столиці, пан пре-
фект змінився на лиці і наговорив мені багато різних слів. Якщо ми знову не по-
слухаємо його, то накличемо біду: ти будеш сиротою, а я втрачу майбутнє, може, 
тобі ще раз все обміркувати? Пан Го став міністром, панич Го – молодий талант, 
член Академії Ханлін, якщо нам поріднитися з родиною Го через шлюб, то чого 
ще бажати? Хіба що ти взагалі, у цьому народженні, не хочеш виходити заміж, бо 
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інакше можна, з твоєї вини, втратити цю партію. Мине ще два-три роки, заміжжя 
стане неминучим, але тоді, з такими вимогами, навіть титулований сановник 
здасться тобі не досить гарним. То ж обміркуй усе гарненько». Панночка Бінсінь 
мовила: “Я не уперта, але на весілля має бути батьківська воля – це ж велика по-
дія у житті. Зараз мій батько в далекому засланні, мати давно пішла в інший світ, 
так чиєї ж волі мені слухатися?”. Шуй Юнь їй сказав: «От саме про це вів мову 
префект, він сказав так: “Якщо положення і ситуація помінялися, то треба діяти 
за обставинами. Коли батько далеко і не може висловити свою волю, то я сам від-
дам наказ, і він буде прийматися за батьківський. Але оскільки я ще не віддавав 
розпоряджень, а Ви, як рідний дядько, маєте право наказувати, то і Ваша воля 
буде все одно, що батьківська”. Як же при таких обставинах можна вперто напо-
лягати на своєму?». Панночка Бінсінь, опустивши голову, подумала, а потім ска-
зала: “Префект хоч і наказує, але він все одно чужа нам людина, а от якщо Ви, 
дядько, можете замінити батька, то це вже інша справа”. Шуй Юнь запитав: “Яка 
різниця, чи батько, чи рідний дядько – одна кров, то чому ж я не можу віддати 
розпорядження?”. Бінсінь відповіла: “Для мене завжди головною була воля бать-
ка, та якщо дядько мені його замінить, то в усьому буду коритися дядькові, і не 
треба більше нічого питати”. Шуй Юнь, почувши це, радісно сказав: “Сьогодні 
ти, нарешті, усе зрозуміла та змирилася! Якби ж я не мав права замінити батька, 
то навіщо б я турбував тебе? Дитя моє, послухай, що скажу: укласти шлюб з ро-
диною Го – це велике щастя, вийдеш заміж, тоді сама зрозумієш. Якщо між то-
бою і чоловіком все буде добре, то звернешся до тестя з проханням, а він, до речі, 
вже міністр, тож вистачить одного його слова, щоб повернути твого батька”. Пан-
ночка відповіла: “Якщо справді так, тоді добре”. Шуй Юнь ще додав: “Префект 
чекає від мене відповіді, тож для його спокою та на знак твоєї згоди, напиши 
власноруч свій гороскоп”. Бінсінь відмовилась: “Дядьку, писати – це не спішна 
справа, до речі, саме Ви повинні скласти і записати мій повний гороскоп, я сама з 
цим не впораюсь”. Але Шуй Юнь наполягав: “Якщо ти визнала мене рідним 
батьком, то всі турботи за тебе відтепер – це мій обов’язок. Ніхто не змушує тебе 
писати повний гороскоп, лише вісім ієрогліфів твого народження”. За цим пан-
ночка Бінсінь взяла пензель, записала в чотири стовпчики вісім ієрогліфів та від-
дала Шуй Юню.

Він узяв гороскоп та у піднесеному настрої повернувся додому, а там звернув-
ся до синів зі словами: “Сьогодні, нарешті, вирішилася справа про укладання 
шлюбу з родиною Го”. Старший син запитав: “Молодша сестра, та, що живе в су-
міжних палатах, відмовлялася, як могла, ніяк не бажала коритися, чому ж сьогодні 
раптом погодилася?”. Шуй Юнь відповів: “Вона всім серцем готова була прийня-
ти батьківську волю, а оскільки я сказав, що в її становищі і воля дядька рахуєть-
ся за батьківську, то вона врешті-решт скорилася”. Старший син, із підозрою, 
сказав: “Це вона зараз скорилася, але мине якийсь час, і, боюся, вона знову змі-
нить своє рішення”. Однак батько заперечив: “Ні, більше не змінить, панночка 
Бінсінь, на знак своєї згоди, власноручно записала вісім ієрогліфів свого наро-
дження”, – з цими словами він дістав із рукава гороскоп і показав трьом синам. 
Щойно ті побачили його, як почали з радощів вигукувати: “Чудово! Чудово! 
Справу зроблено!”. Шуй Юнь розмірковував: “Так, це чудово, але справу ще не 
зроблено”. Старший син знову запитав: “Що Ви маєте на увазі, чому не зробле-
но?”. Тоді Шуй Юнь пояснив: “Якщо вона визнала мене рідним батьком, то і го-
роскоп із подарунками на заручини теж я повинен підготувати та відправити, 
лише тоді справу буде закінчено”. Старший син подумав і відповів: «Ну що ж, як 
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кажуть, “не витратиш мало грошей, не отримаєш багато”. Якщо ми не впораємо-
ся з такою дрібницею, то як у майбутньому зможемо привласнити її майно?». 
Шуй Юнь мовив: “Впоратися – то впораємося, але де ті багатства знайти зараз?”. 
Старший син все одно наполягав: “Так, але витратитися все одно доведеться”. 
Вони ще якийсь час порадились, який одяг та прикраси можна закласти. За ці 
речі вони згодом отримали декілька лянів срібла. Одразу ж було куплено два від-
різи червоного атласу, на ньому золотом надрукували вісім ієрогліфів народжен-
ня Бінсінь, потім, дуже ретельно, склали повний гороскоп панночки Шуй. Шуй 
Юнь сам, особисто, відніс гороскоп префекту і вручив зі словами: “Вельмиша-
новний пане, як бачите, я не насмілююся Вам заперечувати, прошу, прийміть го-
роскоп моєї племінниці”. Префект дуже зрадів та одразу наказав надіслати 
гороскоп окружному судді, до того ж, велівши йому бути свахою на заручинах. 
Окружний суддя, дізнавшись про наказ префекта, не наважився відмовитися. Він 
вибрав щасливий день і, під музику та бій барабанів, вирушив у палац родини Го. 
Панич Го поспіхом вийшов їх зустрічати, прийняв у судді гороскоп, так, неначе 
“отримав рідкісний скарб”. Щоб пригостити суддю, приготували розкішний бен-
кет. Минуло кілька днів, родина Го підготувала весільних подарунків на тисячу 
золотих, окружного суддю знову запросили бути свахою. Було обрано щасливий 
день, і під звуки флейт та барабанів подарунки відправили родині Шуй.

За день до цього Шуй Юнь повідомив про це Бінсінь, велівши їй підготувати-
ся. Панночка сказала: “Через те, що батька немає вдома, мій дім давно охолонув. 
Тож якщо Ви, дядьку, назвалися моїм батьком та склали мій гороскоп, то Ви, в 
своєму домі, і будете приймати подарунки, це буде справедливо”. Шуй Юнь заува-
жив: “Хочеш приймати подарунки у мене, нехай так і буде, от тільки у листі тре-
ба буде написати ім’я твого батька”. Проте Бінсінь заперечила: “Якщо я напишу 
ім’я батька, то виходить, що я не вважаю батьком Вас! Тим більше, мій батько 
розгнівив імператора та був висланий зі столиці, вважайте, що став злочинцем, 
і його ім’я може накликати нещастя та викликати незадоволення у родини Го. 
А після подарунків ще буде багато формальностей, листів у відповідь і підно-
шень, все треба буде підписувати Вашим ім’ям, як тоді пояснювати, чому ми ра-
ніше підписались іменем мого батька? А так одразу підпишемо Вашим ім’ям, і 
все само собою вирішиться”. Шуй Юнь подумав-подумав та й погодився. Він ку-
пив декілька вишитих золотом стрічок для листів і звелів панночці Бінсінь напи-
сати свої на них титули, але і тут вона зауважила: “Напишіть замість мене, а то, 
боюся, чужі люди скажуть, що старший брат написав, і будуть насміхатися”. Шуй 
Юнь знову погодився. На всіх листах у відповідь і запрошеннях панночка Бінсінь 
написала ім’я Шуй Юня, і коли все закінчила, то прочитала вголос. Шуй Юнь, 
почувши, сказав: «Чому це ти написала “для дочки”?». Бінсінь запитала: “Коли 
Ви уже стали для мене батьком, то як же мені писати?”. Шуй Юнь знову погодив-
ся, що вона права. Він забрав листи, і повернувшись до себе, зібрав синів та мо-
вив: «На всіх листах і запрошеннях стоїть моє ім’я, ще й написано “відповідь на 
запрошення для дочки”, тож ми не лише заберемо собі весільні подарунки, але і 
поріднимося з родиною Го». Батько і сини потай раділи цьому. Наступного дня 
сім’я Го відправила запрошення, щоб зустрічали ходу з весільними подарунками, 
тож Шуй Юнь із синами належно одягнулися та чекали біля широко розкритих 
головних воріт. Головна зала була прикрашена кольоровими килимами і завісами, 
звуки музики доходили до небес, коли приїхав префект, його зустріли та прове-
ли відповідно до ритуалу. Цілий день панувало пожвавлення, але Бінсінь була 
до цього байдужа, нічим не цікавилася, ні у що не вникала. Коли гості нарешті 
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розійшлися, Шуй Юнь через бічні ворота прийшов провідати панночку і, водно-
час, запитати, хто повинен приймати дорогоцінні подарунки на весілля. Бінсінь 
розсудила так: “Дядько став мені батьком, стратив стільки сил, витратив стільки 
грошей, то, зрозуміло, що і приймати ці дорогоцінні подарунки повинен він, на-
віщо ж ще мене питати? Відтепер не лише ці подарунки, а навіть все майно моє 
належить дядькові, зрештою, у мого батька немає інших братів, тому і всі його 
речі також належать дядькові. Але зараз батько далеко, не знаю, чи живий він, 
чи мертвий, тож тільки й лишається, що тимчасово все зберігати, тому я не на-
важуюсь нічого передавати”. Шуй Юнь, почувши це, від радості заплескав у до-
лоні і вигукнув: “Моя племіннице, ти дійсно мудра і доброчесна! Як все точно 
пояснила!”. Після цього він із трьома синами і дочкою пішов подивитися на по-
дарунки і прийняти їх відповідно до дарчого переліку.

Дійсно кажуть:
Справа виходить боком – завжди через пошуки вигоди,
Люди втрачають розум – все через свою жадібність.
Правду кажуть: на ароматну наживку,
Зрештою, клюне рибка.

Минуло більше місяця, панич Го все підготував, як слід, і от, вибравши щас-
ливий день, під звуки труб та барабанів, як-то кажуть, “сто візків” рушили в до-
рогу до воріт Шуй Юня. Навкруги панував дух свята і пожвавлення. Шуй Юнь, у 
метушні, зробив одне коло по двору, а потім через бічні маленькі ворота рушив 
поквапити панночку Бінсінь. Однак панночка поводилася наче й не було нічого, і 
неспішно запитала: “Навіщо мені збиратися?”. Шуй Юнь, почувши це, схвильо-
вано відповів: “Дитино моя, що то за жарти?! Сьогодні день твого весілля, сім’я 
Го забирає тебе, музика стрясає небо, весільний паланкін вже біля головних во-
ріт, а ти питаєш, наче не розумієш, навіщо збиратися!”. Панночка Бінсінь спокій-
но заперечила: “Ви праві, дядьку, родина Го дійсно забирає, але не мене, а Вашу 
доньку, мою старшу сестру, тож я і питаю, навіщо мені збиратися?”. Шуй Юнь 
від цих слів розхвилювався ще більше: “Сім’я Го доклала стількох зусиль, покли-
кала свахою самого префекта, твої заручини влаштовував окружний суддя, то про 
яку старшу сестру ти говориш? Моя донька, твоя сестра, не гарна і не розумна, 
хіба став би панич Го витрачати заради неї стільки золота?!”. Панночка Бінсінь 
відповіла: «Мій батько у засланні, служить у далекому краї, все, що в нього є, він 
залишив на мене, я – його єдина донька і я не виходжу заміж, то що означає Ваше 
“забрати мене”?». У Шуй Юня від страху мало серце не зупинилося, але він опа-
нував себе і, посміхнувшись, сказав: “Хоча і ведеш зарозумілі розмови, але цього 
разу ти припустилася помилки”. Але панночка наполягала на своєму: “Я не вихо-
джу заміж, і все тут, ніхто не може мене змусити, про яку ще помилку Ви каже-
те?”. Шуй Юнь мовив: «Якщо ти не бажала виходити заміж, то і не потрібно було 
мені власноруч писати свої ієрогліфи народження. Однак, якщо вже сама написа-
ла, а потім за ними склали гороскоп і передали в родину Го, то, боюся, що тепер 
твоє “не виходжу заміж”, вже нічого не варте». На це панночка Бінсінь спокійно 
промовила: “Дядьку, та Вам, певно, це приснилося! Я не давала згоди виходити 
заміж, то як я могла власноруч Вам написати мої ієрогліфи народження?”. Тут 
Шуй Юнь засміявся і відповів: «Люба племіннице, не потрібно відмовлятися від 
свого слова! Золоті ієрогліфи твого гороскопу надруковані з тих, які ти своєю ру-
кою мені написала, то чому ж зараз не визнаєш свого “боргу”? Хто б міг подума-
ти, що я буду завбачливішим за тебе і збережу ту записку як доказ, тож як би ти 
зараз не відмовлялася, що б не вигадувала, а все одно не викрутишся!». Панночка 
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Бінсінь спокійно вислухала його та мовила: “Добре, якщо я дійсно написала Вам 
ієрогліфи мого народження, то більше відпиратися не буду, а якщо ж ні, то тоді, 
дядьку, не ображайтеся. Принесіть той запис, нехай всі подивляться”. Шуй Юнь 
одразу погодився: “Ну що ж, ти все правильно говориш”. Потім похапцем повер-
нувся до себе за записом, а тоді покликав трьох синів у свідки і повернувся. Ви-
соко піднявши запис, Шуй Юнь запитав: “Хіба це не написано тобою особисто? 
Що ще тут можна сказати?”. Проте панночка все одно не корилася: “Дозвольте 
запитати Вас, дядьку, чи знаєте Ви дату мого народження?”. Шуй Юнь одразу 
відповів: “Ти народилася в п’ятнадцятий день восьмого місяця в годину хай (час 
із 9 до 11 години вечора), добре пам’ятаю, як того вечора я з твоїм батьком якраз 
пили вино і милувалися місяцем. Я твій рідний дядько, як я можу цього не зна-
ти?”. Панночка Бінсінь знову мовила: “Добре, тоді я поставлю ще одне питання, 
чи пам’ятаєте Ви дату народження моєї старшої сестри, Вашої дочки?”. Шуй 
Юнь відповів: “Вона народилася в шостий день шостого місяця в годину у (час 
від 11 до 13 години), у той час стояла сильна літня спека, тоді ще пам’ятаю, її 
мати дуже мучилася під час післяпологового відпочинку”. Бінсінь сказала: “Дядь-
ку, ви можете подивитися і сказати, чи вісім ієрогліфів мого народження дійсно 
збігаються з тими, що записані в записці та весільному гороскопі?”. Шуй Юнь 
відповів: “У весільному гороскопі пишуть вісім циклічних знаків, два з яких від-
повідають року, два місяцю, два дню, два часу народження, це не є звичайний за-
пис дати, як же я можу їх так просто прочитати?”. Бінсінь знову запитала: “А 
вісім ієрогліфів мого народження, у тій записці, Ви можете розтлумачити?”. Шуй 
Юнь замислився й аж нарешті відповів: “Ієрогліфи із записки я не можу прочита-
ти вголос, але золоті ієрогліфи з гороскопу можу перерахувати, я запам’ятав, 
скільки золота пішло на кожен, отже, записано так: цзя-і, сін-вей, жень-у, у-у, – 
загальна вага становить два ляни, три цяня і чотири феня”. Тоді паночка Бінсінь, 
нарешті, пояснила: “Ці вісім циклічних знаків – то є дата народження Вашої 
доньки, моєї старшої сестри, і весільний гороскоп складено за цими вісьмома іє-
рогліфами, тож як це весілля мене стосується? Про що тут ще говорити?”. Шуй 
Юнь, почувши це, тремтячи від страху, продовжував наполягати: “Ну звичайно 
ж, це твій гороскоп! Ти його сама написала! Як він може бути твоєї сестри?”. 
Панночка Бінсінь відповіла: “Не треба кричати, дядьку, покличте людину, яка 
знається на цьому, або геоманта, і нехай він розсудить, що вони означають: чи це 
п’ятнадцятий день восьмого місяця, чи шостий день шостого місяця, і все буде 
зрозуміло”. Шуй Юнь, почувши це, на хвилю наче закам’янів, та раптом ноги в 
нього підкосилися, і він упав на підлогу: “Моя бідна донечка, ти продала її, ти 
обдурила її, боюся, що моя правда не пересилить твоєї брехні! Префект і окруж-
ний суддя знають, не кажучи вже про родину Го, що саме тебе видають заміж! 
Всі люди це знають! Хоча гороскоп ти підмінила, та все одно, коли всі поважні 
урядовці в один голос вкажуть на тебе, як же ти будеш виправдовуватися?”. Пан-
ночка спокійно пояснила: «А я й не буду виправдовуватися. Якщо хотіли мене 
взяти за дружину, то треба було родині Го відправляти сватів у мій дім, навіщо ж 
відправляти в дім дядька? Але дядько прийняв сватів, написав відповідь зі зго-
дою, написав на листах “запрошення для дочки”, ніде жодного слова немає про 
племінницю, тож чому я повинна виправдовуватися?». Шуй Юнь у розпачі ска-
зав: «Я назвав тебе “дочкою”, тому що ти сама визнала мене рідним батьком, ми 
це з тобою обговорювали». Бінсінь знову заперечила: «От якби у дядька зовсім 
не було доньки, тоді можна було б назвати племінницю просто “дочка”, але у 
дядька є рідна донька, а в такому випадку треба вказувати старшинство доньок: 
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назвали племінницю донькою, то вкажіть у листі “друга донька”. Хіба ж можна в 
таких випадках так просто взяти і написати “донька”? Якщо вже пішла така роз-
мова, то Ви, дядьку, – чиновник і повинні на цьому знатися». Почувши всі ці 
справедливі докази, Шуй Юнь, від хвилювання, став бити себе в груди, тупотіти 
ногами, плакати і кричати: “Все! Все! Ти мене згубила! Цей панич Го лихий і без-
жальний, а його батько займає посаду міністра! Панич стільки витратив грошей, 
щоб із тобою побратися! Сьогодні день весілля, запрошено стільки гостей і роди-
чів! У родині Го приготували бенкет, а ще зранку в наш дім, під звуки музики, 
принесли весільний паланкін, бо хіба ж буде панич чекати до вечора? Він осо-
бисто приїхав верхи. Якщо ти не погоджуєшся виходити заміж, то немає кого ви-
вести до панича, як він це так залишить? Нитка життя мого зараз у твоїх руках. 
Якщо ти мене губиш, то і я не буду дивитися на наші родинні зв’язки, донесу на 
тебе префекту і окружному судді, розповім їм, як усе було насправді, про те, що 
ти мене обдурила, а не я надурив їх і родину Го, от тоді і подивимося, от тоді і 
послухаємо вирок палати чиновників. Однак боюся, що хоч ти і хитра, хоч і ро-
зумна, хоч і гостра на язик, та все одно здаватимешся всім безсоромною і безсо-
вісною”. Шуй Юнь говорив так і плакав. Однак панночка дуже спокійно відповіла 
на це: “Якщо Ви, дядьку, хоче донести на мене, то і я, без довгих вагань, розпо-
вім, як пославшись на батьківські обов’язки, Ви увійшли у злочинну змову. Хоті-
ли видати мене, сироту, заміж, а потім заволодіти майном мого батька. Боюся, що 
ця розповідь лише посилить Вашу провину”. Шуй Юнь, почувши це, злякався ще 
більше: “Я не кажу, що хочу доносити на тебе, та якщо не донесу, то як виконаю 
свої зобов’язання?”. Услід Бінсінь відповіла: “Якщо Ви, дядьку, справді не хочете 
втягувати мене в цю справу, але хочете виконати свої зобов’язання, тоді це легко 
влаштувати”. Шуй Юнь, почувши, що все можна легко залагодити, негайно пере-
став плакати і запитав: «Ця несправедливість може вирішитися тільки при втру-
чанні потойбічних сил, як же ти кажеш: “легко”?». Тоді Бінсінь відповіла: “Якщо 
Ви послухаєте мій план, то обіцяю, що велике горе обернеться  великою радіс-
тю”. Шуй Юню здалися слова племінниці дивними, тому він із недовірою запи-
тав: “Саме в цей час, коли смерть над головою, яка ще може бути велика радість? 
Якщо твоя пропозиція врятує мене від гніву молодого пана Го, то вважай, що вже 
буде добре!”. Панночка Бінсінь пояснила: «Я думаю, що старшій сестрі Сянгу 
цього року вже виповнилося сімнадцять, час виходити заміж, так чому ж не ско-
ристатися таким шансом, як-то кажуть, “при правильних формулюваннях і мова 
ллється плавно”. Видайте заміж мою сестру і завершіть цю справу, навіщо гово-
рити про якісь неприємності?». Шуй Юнь, почувши ці слова, опустив голову і 
глибоко задумався, потім чи то здивовано, чи то радісно промовив: “Так, ти пра-
ва: це також вихід. Однак твоя сестра негарна, їй із тобою не зрівнятися, тому га-
даю, що паничу Го вона не сподобається, підуть плітки”. Бінсінь на те сказала: 
«Дядьку, той гороскоп, що Ви склали і відправили, дійсно, не мій, а старшої се-
стри; панич і всі це бачили, відправляли весільні подарунки в Ваш будинок, всю-
ди написано лише Ваше ім’я, на запрошенні прямо написано “для доньки”, а 
сьогодні панич Го привселюдно приїхав у Ваш дім забирати наречену, ну звичай-
но ж, що і віддавати заміж треба мою сестру, які тут ще можуть бути плітки? Ну, 
а якщо вже говорити про плітки, то Ви, дядьку, взагалі не будете мати до того 
стосунку, нехай панич сам думає, як йому бути. А от якщо старша сестра вийде 
заміж, то Вам будуть поклонятися, як горі Тай-шань, Ви посядете таке місце, про 
яке і не мріяли, а згодом і плітки всі розсіються. Хіба це не буде означати, що “ве-
лике горе перетворилося на велику радість”?». Шуй Юнь, почувши це, не міг 
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стримати радісного сміху, встав із колін і звернувся до Бінсінь: “Дитино моя! Як 
же ти, така юна тендітна дівчина, змогла скласти такий складний план? Ти свого 
дядечка спочатку вбила, а потім знову воскресила до життя!”. Бінсінь відповіла: 
“Це не я обдурила Вас, дядьку, це Ви самі шукали неприємностей, а мені довело-
ся шукати вихід, щоб себе захистити”. Шуй Юнь сказав: “Не будемо більше про 
це. Твоя старша сестра груба і негарна, вона і в звичний час не може зібратися як 
слід, а тут раптом це заміжжя, як вона сама впорається? Тобі треба піти допо-
могти їй убиратися”. Панночка Бінсінь тільки і чекала можливості піти, взяла із 
собою двох служниць та пройшла до покою старшої сестри, а там зробила їй за-
чіску, поголила волосся на обличчі, відбілила зуби, підмалювала брови. Збори на-
реченої тривали з полудня до вечора: перлами та шпильками з пір’ям зимородка 
прикрасили їй зачіску, з голови до п’ят одягли в мереживну парчу, а щоб остаточ-
но посилити схожість із Бінсінь, надушили свіжим ароматом. Потім Сянгу навчи-
ли, як поводитися: “Коли будеш у шлюбному покої, кажи, що соромишся і не 
показуйся, зроби так, щоб панич тебе побачив, лише коли загасять свічки, якщо 
він захоче з тобою випити шлюбного вина, наказуй служницям доливати, аж поки 
він геть не сп’яніє”. І ще навчили її: “Якщо після того, як наречений, побачивши 
тебе, скаже, що ти йому не сподобалася, то вдай, ніби збираєшся покінчити з со-
бою, налякай його”. Хоч і казали, що Сянгу дурна, однак коли справа стосувалася 
її вигоди, вона все відразу схоплювала та розуміла. Тільки-но її убрали, як на небі 
зійшло Три Зірки. Панич Го верхи на прекрасному скакуні, з гордо піднятою го-
ловою, в’їхав на подвір’я, одразу безліч людей кинулось його зустрічати. Шуй 
Юнь, коли зрозумів, що від нього вже нічого не залежить, його аж у піт кинуло зі 
страху, ледве дихаючи, він проводив доньку до весільного паланкіна, і під гучну 
веселу музику весільна процесія рушила з подвір’я. 

Правду кажуть:
Хитрий, підступний план хоч і добре продуманий,
Але мудрість і розум завжди будуть вище. 
Горлиця хоча і пручалася,
Але через сороку полишає гніздо.

Молодий пан Го усім серцем вірив, що одружується з панночкою Бінсінь, тому 
був у піднесеному настрої. Коли весільний паланкін прибув до воріт родини Го, 
безліч мамок, няньок і служниць вийшли зустріти наречену та, підтримуючи її під 
руки, провели в головний зал. Парчева хустка покривала голову нареченої, всю в 
червоному і зеленому шовку, одягнуту немов небожителька, всі прийняли Сянгу 
за панночку Бінсінь, та не стримували свого захоплення. Зробивши обряд покло-
нів у головному залі предків, всі пройшли в шлюбний покій і там, вишикувавшись 
у чергу, підносили весільне вино молодятам. Сянгу, пам’ятаючи настанови, не 
знімаючи з голови хустки, зайшла за фіранку і, навіть під страхом смерті, не пого-
джувалася вийти. Панич Го вирішив, що вона соромиться, і не надто наполягав, 
зрештою, він вирушив у зовнішні покої відзначати подію з друзями та родичами. 
Він спочатку пив за щастя у шлюбі, потім пив, коли приймав поздоровлення роди-
чів, як-то кажуть, “там келих, тут кубок”, допоки зовсім не сп’янів. Нарешті, після 
бенкету, настала пора йти до шлюбного покою, де на той час у полум’ї свічок він 
міг розгледіти лише невиразний силует нареченої, яка сиділа на ліжку.

Панич Го, у піднесеному від випитого вина настрої, підійшов до пологу і тихо 
запитав: “Глибока ніч, чому ти ще не спиш?”. Сянгу, побачивши нареченого, по-
спішно відійшла в тінь і закрила обличчя, потихеньку покликала служниць, щоб 
ті згасили свічки. Проте ті дивилися, що накаже панич Го, тому не наважувалися 
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їх загасити. Панич Го, повернувшись до них, наказав: “Якщо наречена наказала 
згасити свічки, то швидко йдіть гасити!”. Почувши це, натовпом служниці кину-
лись гасити свічі, а потім всі вийшли. Панич став пробиратися до ліжка навман-
ня, а наречена одразу ж стягнула із себе весільне вбрання та лягла під ковдру. Де 
ж тут паничу було стерпіти, він скинув із себе одяг і теж заліз під ковдру, помил-
ково вважаючи, що перед ним жадана панночка Бінсінь, він згорав від нетерпіння. 
Сянгу також була всього лише слабкою жінкою, як же вона могла опанувати себе 
в такий момент? В одну мить, як-то кажуть, “захиталися китиці на запоні, по чер-
воному шовку покривала пішли хвилі”, і стали вони чоловіком і дружиною.

Правду кажуть: 
Здається, що всі знатні діви під пологом немов хмари,
Всі шляхетні юнаки під ковдрою проводять баталії дракона. 
Але як же так виходить, що на світанку ти, глянувши в дівоче обличчя,
Вже укладений шлюб не хочеш визнавати?

Молоді після шлюбної ночі проспали допізна та прокинулися тільки, коли 
сонце було вже високо. Панич Го тільки-но відкрив очі, в ту ж мить захотів поди-
витися на наречену, але побачив лише широке обличчя дурнуватого вигляду, та 
хіба ж це панночка Бінсінь?! Він швидко підвівся, одягнувся і запитав: “Ти не 
панночка Бінсінь, навіщо ж ти тут замість неї?”. Сянгу відповіла: “А як це ти 
знаєш, що я не панночка Бінсінь, подивися уважніше?”. Та панич Го тільки миг-
цем глянув і відповів: “Ні, ні! Я б впізнав панночку Бінсінь, вона красива і благо-
родна безмежно, немов той гібіскус у росі, тополя або верба в серпанку, хіба ж у 
неї така зовнішність?! Я, здається, починаю розуміти, то все це через того старез-
ного собаку Шуй Юня, це він обдурив мене!”. Сянгу, почувши такі слова, схви-
льовано сказала: “Якщо ти взяв мене за дружину, то ми рівні за положенням. Чого 
це ти такий грубий і невихований, чому лаєш мого батька?”. Молодий пан Го, по-
чувши це, розхвилювався ще більше: “Все! Все! Він обіцяв мені племінницю, 
омріяну панночку Бінсінь. Ти називаєш його батьком, то невже ти його рідна до-
чка, що, ще одна?”. Сянгу від таких промов сіла на ліжку, швидко одяглася і від-
повіла: «Що ти за людина така дурна! Панночка Бінсінь, то дочка мого рідного 
дядька, старшого брата батька, якщо ти хотів взяти її за дружину, то треба було і 
свах відправляти до її родини, навіщо було приходити до мого батька? Тим біль-
ше, що гороскоп, який прислали тобі, – мій, на відповідних листах і запрошеннях 
написано “для дочки”, хіба ти того не бачив? Тоді чому говориш про якусь пле-
мінницю? Ти прислав подарунки в наш дім, приїхав мене забирати в наш дім, як 
же можеш питати, чи я рідна донька? Я – донька чиновника, привселюдно вийшла 
за тебе, ти ввів мене в родину, у присутності друзів і родичів, при весільних свіч-
ках ми скріпили союз, сьогодні ми вже чоловік і дружина, а ти говориш про якусь 
“омріяну панночку Бінсінь” і тому подібне, ведеш розмови, що підривають устої, 
розхитують мораль! Як же мені, після таких слів, жити в твоїй родині, вести гос-
подарство, народжувати спадкоємців? Здається, мені залишається тільки помер-
ти!». Вона зістрибнула з ліжка і, ридаючи так голосно, що, здавалося, трясеться 
земля і небо, схопила великий червоний рушник і зробила вигляд, що збирається 
на ньому вішатися. У панича Го вже від того, що не одружився з Бінсінь, голова 
йшла обертом, а тут ще Сянгу зволила вішатися, тож, як-то кажуть, “його душа 
ледве не розпрощалася з тілом”. Про таке говориться в одному повчанні:

Тільки-но був зачарований вербою, як вже від квітки зазнав обману.
Бажаєте знати, як все вирішилося, послухайте наступний розділ.
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ПОЕЗІЯ РУХУ 4-ГО ТРАВНЯ

 
Переклади А. В. Кучинської

Сюй Чжимо

徐志摩

Випадковість
偶然 (1926)

Я хмарина в небесному просторі,
У твоєму прозорому серці, 

у серці морської хвилі, випадково побачив себе –
Не дивуйся даремно
І не захоплюйся –
Це скоро мине, розтане мов тіні.
Ми зустрілися двоє у темну годину ночі,
У тебе свої і у мене свої шляхи;
Пам’ятатимеш – добре,
А ні – то забудеш
Наше світло миттєвої зустрічі!

Подорож у хмарах
云游 (1931)

Твоя душа летіла поміж хмар,
Піднесена, легка, розкута, недосяжна,
Грайлива, чарівна, несамовита тінь,
Байдужа до землі мрійлива височінь.
Там унизу, тобою непомічений,
Гірський потік, прозорий, незасмічений.
Забарвилися мляві сонні води
Краплиною лише твоєї вроди.
Той спалах його вихопив з дрімоти,
Йому вчувалися твої печальні ноти,
Краса твоя не зникне між вітрів.
Ти можеш всі вершини подолати,
Йому тебе, на жаль, не наздогнати,
І він несе приречений потік
До ширшої і глибшої водойми,
Він майже зник,
Плекаючи надії,
Можливо, ти повернешся колись.

Місячної ночі слухаю цинь 
月夜听琴 (1923)

Хто там співає у обіймах ночі?
В чиїх руках печальний плаче цинь –
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Безкраї зорі і соснова тінь –
Самотній я до звуків цих охочий.
Мелодія, мелодія тремтить,
Холодна ніч в обірваних лахміттях,
У темряві роси кришталь бринить,
Хвилюючи свідомості суцвіття.
Вслухаюся ретельніше в мотиви,
То цинь оплакує любов свого співця,
В одному ритмі наші з ним серця,
Сполохані у гніздечку пташини.

Ти не зважай на очі непокорі,
І не дарма Вона завжди мовчить,
У тій душі вогнем палають зорі,
Під кригою любов палахкотить.
Пригадуєш, яким було прощання,
В очах Її втопилася печаль,
Рука в руці, тремтіння і зітхання,
Суцільна ніжність і суцільний жаль.
Пригадуєш, яким тоді був ти,
Мов кожен нерв здригався від напруги.
Це море сліз убрід не перейти,
Чим заслужив твій дух такої туги?
Між сосен виє вітер. Горе, горе...
Ти виспівав і мій душевний біль.
Чи то колись іще любові море
Мене візьме в обійми своїх хвиль?

Із місяця сповзали темні хмари,
Осіннє сяйво всюди розтеклось.
“Врятують вас лише любовні чари”, – 
Він так сказав, чи так мені здалось.

Мій дорогий, мій добрий, милий друже,
Я заздрю цим солодким почуттям
І слухаю твій голос небайдуже,
Сьогодні я живу твоїм життям.

Між гір
山中 (1931)

На подвір’ї глибока тиша,
Чую, місто плекає сни;
І звивається тінь густіша,
Срібно-зоряна тінь сосни.
Якби я опинився в горах,
Чи такою б ця ніч була:
Тихий місяць та на просторах
Ця ласкава соснова мла.
Якби стати сріблястим вітром
І зелені зігнати сни,
Я віддав би цим соснам світло,
Захмелілий прихід весни.
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Я розсипав би ніжні голки
Попід тихим твоїм вікном
І, зітхнувши, навіки б змовкнув,
Зачарований твоїм сном.

Лю Баньнун

刘半农

Осіння ніч у Парижі
巴黎的秋夜 (1921)

Посеред двору мов у криниці:
Вічно ті самі понурі стіни,
Важко розгледіти смужечку світла.
Тихо,
Присмерк,
Лиш вітер посвистує,
Здіймає, граючись, опале листя. 

Навчи мене не думати про неї
教我如何不想她 (1920)

На небі літають дрібненькі хмарини,
Торкається вітер моєї чуприни.

Можливо, в нього є якість ідеї,
То хай навчить не думати про неї.

Закоханий місяць у водні простори,
У нього взаємно закохане море.

Солодко-медовий смак ночі цієї,
Навчи мене не думати про неї.

Пливуть за течією пелюстки,
І риби мерехтять на дні ріки.

Спитаюся у ластівки цієї,
Ти знаєш, як не думати про неї?

Дерева зневоднені вітер гойдає,
Багряний вогонь неупинно палає.

Милуюся вечірньою зорею,
Нехай навчить не думати про неї.

Вень Ідо
闻一多

Незбагненні думи
玄思 (1922)

У сутінках похмурого мовчання
Із нетрів занехаяних думок
Постійно пориваються назовні
Химерні та безглузді міркування.
Немовби рветься із пилюки 

розмитої дощами 
дзвіниці старого храму

страшенна хмара кажанів,
То не птахи і ніби не звірі, чудовиська незбагненні.
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Мов кажани ті дикі, норовливі,
Мої думки напрочуд дратівливі,
Не втримати насильно їх натури,
Злітають увись, виписують різні фігури.
Із нетрів занехаяних думок
У сутінках похмурого мовчання
Постійно пориваються назовні 
мої дурні ідеї-кажани.

Ґо Можо
郭沫若

Небесний собака
天狗 (1920)

Я – собака небесний!
Я Місяць уже проковтнув,
Я Сонце уже проковтнув,
Я всі проковтнув вже небесні світила,
Я Всесвіт увесь цей уже проковтнув.
Я, так, це я!
Я – місячний промінь, я – сонячний промінь,
Я – промінь світил небесних,
Я – промінь рентгену,
Я – сума всіх сил, і всесвіту Energy я!
Я рвуся прожогом вперед,

Я гучно, шалено волаю,
Я вогнищем диким палаю.

Я – спалах пожежі, так само палаю!
Я – море буремне, так само волаю!
Я – струм електричний, я рвуся прожогом вперед!
Я рвуся вперед! Я рвуся вперед! Я рвуся вперед!
Я шкіру свою здираю, я м’ясо своє ковтаю,
Я п’ю свою кров, я серце своє гризу.
Я рвуся вперед, я в нервових волокнах своїх,
Я рвуся вперед, я в своєму спинному мозку,
Я рвуся вперед, я в нервах черепно-мозкових.
Я, так, це я! Єство моє вибухає!

Venus (1919)
Твої вуста, наповнені коханням,
Я порівняю з келихом вина,
В якому досі не знаходжу дна,
І, захмелілий, віддаюсь бажанням.
Твої розкішні груди порівняю
Зі спокоєм уквітчаних могил,
Де ми з тобою ляжемо без сил,
І нашу кров свята роса всотає.
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Спокуса смерті
死的诱惑 (1918)
1
Я бачив, як маленький гострий ніж
До мене з підвіконня усміхнувся.
Вона1 сказала: “Смуток свій облиш,
Мо-жо, мій любий, більше не хвилюйся.
Ходи сюди, цілуй мої вуста,
Я заберу усі твої страждання”.
2
А синє-синє море за вікном
Із кожним разом кличе голосніше.
Вона сказала: “Смуток свій облиш,
Мо-жо, мій любий, більше не хвилюйся.
Ходи сюди, прийми обійми хвиль,
Я заберу усі твої страждання”.

На концерті
演奏会上 (1920)

Весілля грають Violin і Piano.
“Сон в літню ніч”2 для обох написав Mendelssohn. 
       Відіграли.
Тепер наречена співатиме соло – 
“Вічна любов”, це Brahms.
ЇЇ soprano, високе, дзвінке, недосяжне.
Тремчу усім тілом, кожнісіньким нервом тремчу.
Єднання тисяч душ в концертній залі…
Я відчуваю… її тендітність, її голос чарівний.
    О, море кохання виходить з берегів!
Аж ось, шквал, овації, й раптом
    мить піднесення духу – 
       на друзки!
Не стерпіти муки духу, розірваного на шматки! 

1 Вона тобто смерть.
2 “Сон літньої ночі” – увертюра до однойменної комедії В. Шекспіра, один з найвідо-

міших творів Фелікса Мендельсона.
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РОЗМАЛЬОВАНА ШКІРА
 
Пу Сунлін

Переклад з кит. Ю. Панасюк

Пу Сунлін народився п’ятого червня 1640 року в Дзичуані, що у провінції Шань-
дун. Пу Сунлінові предки були, ймовірно, тюркського походження і прибули до 
Китаю разом з монгольським військом десь усередині тринадцятого століття 
цього роду походило два правителі провінції Шаньдун наприкінці доби Юань 
(1279–1368), а 1592 року двоюрідний дід письменника склав іспит на ступінь 
дзіньши (jinshi) та служив урядником. Пан, батько письменника, зазнавши не-
вдачі на іспитах, узявся до торгівлі. 1647 року він очолив успішну оборону села 
від ватаги розбишак, які спустошували сусідні містечка. Сунлін був третім з 
чотирьох синів. У вісімнадцять років, він склав іспит на ступінь сьоуцай (xiucai), 
і щотри роки екзаменувався на ступінь ґунши (gongshi), але здобув його аж у 
сімдесятоднорічному віці. Не змігши стати урядовцем, Пу Сунлін працював пи-
сарем, вчителював та писав оповідання. Більше чотирьох сотень його оповідань 
увійшли до збірки “Дивовижні оповідання Ляоджая”. Натхненням для Пу Сунлі-
на були байки народних оповідачів, де межа між реальним та фантастичним 
світом досить умовна. Героями оповідок є чарівні лисиці, привиди, студенти, 
урядовці, даоські екзорцисти та чудовиська. “Розмальовану шкіру” було екрані-
зовано в Гонконзі 1993 р., та в Китаї 2008 р.”.

Вчений з міста Тайюань, на прізвище Ван, йшовши вулицею на світанку, по-
мітив молоду панянку. Вона сама поквапно несла важкий згорток, а її кроки ви-
казували глибоку втому. Ван поспіхом наздогнав дівчину, придивився й розгледів 
у ній красуню 16–17-ти літ. Почуття симпатії одразу опанувало його. Підійшов-
ши ближче, він запитав: “Ти чому спозарання йдеш сама-самісінька?” Дівчина 
відповіла: “Ти просто перехожий, до того ж не зможеш розділити моєї журби, то 
навіщо ж питаєш?” Тоді Ван поцікавився: “Що тебе тривожить? Якщо зможу ста-
ти чимось у пригоді, неодмінно допоможу”. Дівчина сумно мовила: “Мої батьки 
прагнуть збагачення, тому продали мене за приспанку до сім’ї одного багатія. 
Старша дружина виявилась палкою ревнивицею, тому зранку лаяла мене, а вве-
чері, лупцюючи, принижувала. Я не витримала лихої долі й втекла світ за очі”. 
“То куди ти простуєш?” – запитав Ван. “Хіба втікачі знають, куди тікати?” – зітхну-
ла красуня. “Мій дім недалеко звідси, чи не завдаси собі клопоту вшанувати мене 
своїм візитом?” – запропонував Ван. Дівчина радо погодилась. Ван, допомагаючи 
нести згорток, разом з нею повернувся додому. Прийшовши, панянка оглянула 
все навколо і, не виявивши там жодної людини, спитала: “Де ж твої дружина та 
діти?” Ван відповів: “Це мій робочий кабінет”. Тоді дівчина мовила: “Тут дуже 
гарно. Якщо пана вабить до мене, й він хоче, щоб я тут зосталася, то мусить три-
мати це в таємниці, нікому про це не розповідати”. Ван, не зволікаючи, погодився. 
Того ж вечора він лишився ночувати з дівчиною. Минуло багато часу, але ніхто 
так і не знав, що Ван дав їй притулок у таємній кімнаті. Пізніше він почав потро-
хи розкривати цю справу дружині. Дружина Чен, побоюючись, що дівчина нале-
жить впливовій сім’ї, переконувала чоловіка прогнати дівча. Ван не взяв до уваги 
слова дружини, а все стояв на своєму.
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Одного дня на міській вулиці Ван зустрів даоського монаха. Той, побачивши 
пана, одразу здивовано спитав: “Кого ти надибав недавно?” Ван відповів: “Ніко-
го!” Монах мовив: “Все твоє тіло обвите нечистим духом, а ти ще кажеш, що ні-
кого?” Ван заперечував як лише міг. Тоді монах, зітхаючи, промовив: “Ніяк не 
зрозумію! Є ж на світі люди – смерть вже стоїть у них за спиною, а вони далі 
йдуть за оманою”. Слова ченця здались Ванові дивними і зродили сумніви щодо 
дівчини. У голові витало переконання: дівчина є беззаперечною красунею, як 
вона може виявитись злим духом? Тому він припустив, що монах лише шукав на-
годи збагатитись, нібито прогнавши злі сили. Недовго по тому Ван проходив повз 
двері кабінету й помітив, що вони замкнені зсередини. Оскільки це йому видало-
ся дивним, то він крізь дірку у мурі заліз у двір і побачив, що двері до будинку 
також зачинені. Тоді він навшпиньки підійшов до вікна, щоб крадькома погляну-
ти, що там робиться. Чудовисько з паскудним обличчям зеленого кольору та до-
вжелезними і гострющими, як у пилки, зубами, якраз розклало людську шкіру 
на ліжку і, тримаючи у руці пензлик, розмальовувало її. Пізніше, відкинувши 
пензлика, чудовисько підняло розмальовану шкіру, струсило її, накинуло на себе 
і враз перетворилося на прекрасну дівчину. Ван, побачивши таке на власні очі, 
налякався до смерті і, плазуючи рачки, як дикий звір, втік звідти. Він негайно ки-
нувся шукати даоського монаха, але за тим уже й слід загув. Обшукавши 
навкруги, він натрапив на монаха аж у передмісті. Впавши на коліна, Ван благав 
порятунку. “Це справа не з простих. Позбутися духа, який щойно знайшов люд-
ське тіло для перевтілення, мені теж не стане відваги. Тому дозволь мені його 
лише прогнати,” – мовив монах. Доказавши, він передав Ванові віничок-мухогін 
й наказав повісити його на вході до спальні. Перед тим як розійтись, вони домо-
вились про зустріч біля храму бога весни.

Повернувшись додому, Ван не наважився зазирнути до кабінету, тому повісив 
мухогін і залишився ночувати у власній спальні. Раптом, посеред ночі він почув 
чиїсь кроки за дверима. Ван так злякався, що не мав відваги підглянути, що коїть-
ся, й послав дружину. Ззовні стояла панянка, яка здалеку помітила віничок і тому 
не насмілювалась зайти. Дівчина скреготала зубами й довго не рушала з місця, та 
врешті-решт пішла геть. Згодом все ж повернулась і люто вигукнула: “Той даось-
кий монах хотів мене налякати. Так не піде! Невже він думав, що я зможу відпус-
тити здобич, яку вже майже поклала до рота?” Доказавши, вона схопила віничок 
і роздерла його на клаптики, а потім, розтрощивши двері, кинулась до спальні. 
Там чудовисько вдерлось до ліжка Вана, роздерло його черево та, вирвавши сер-
це, втекло з хати. Дружина з криком заголосила. Служниця, зайшовши й посві-
тивши свічкою, побачила, що Ван вже мертвий, а все навколо залите кров’ю. 
Дружина Чен була така налякана, що боялася навіть поворухнутись, тому лише 
тихенько плакала.

Наступного дня на світанку Чен вирядила молодшого чоловікового брата, 
Ар Лана, на пошуки даоського монаха. “Я був пожалів це чудовисько, а воно ще 
й наважилось скоїти таку дикість?!” – розгнівано мовив той і відразу пішов за 
Ар Ланом до обійстя Вана. Але за чудовиськом вже й слід запав. Піднявши голову 
й оглянувши все навколо, монах сказав: “На щастя, воно ще не далеко втекло, – 
і запитав, – Чиє то обійстя на південь звідси?” “То моя домівка,” – відповів Ар 
Лан. “Злий дух зараз у твоєму домі”. Ван Ар Лана такі слова здивували, про 
себе він подумав, що це неможливо. Монах запитав: “Чи не заходив до тебе, ча-
сом, якийсь незнайомець?” Ар Лан відповів: “Я з самого ранку побіг до храму 
бога весни шукати Вас, тому не знаю, що там удома відтоді. Я збігаю попитаю”. 
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Повернувшись, він мовив: “Так і є. На світанку прийшла якась бабуся, хотіла 
влаштуватись служницею, моя дружина вирішила залишити її, тому зараз вона 
ще у мене вдома”. Монах відповів: “О, це якраз те, що ми шукаємо”. Опісля всі 
рушили до Ар Ланової домівки. Даоський монах, тримаючи дерев’яного меча, з 
двору голосно крикнув: “Грішна нечиста сило, віддай-но мого мухогона!” Бабуся 
вибігла на вулицю, збіліла від страху й одразу кинулась втікати. Монах метнувся 
за нею, вдарив дерев’яним мечем, і вона, під ударом меча, впала на землю. Люд-
ська шкіра луснула і сповзла на землю, відкриваючи гидке чудовисько, яке лежа-
ло на землі і вищало, як порося. Тоді дерев’яним мечем монах розрубав голову 
чудовиська, і воно перетворилось на хмару густого диму, що клубочився при 
землі. Далі монах дістав гарбуз, витяг з нього затичку й поставив посеред хмари 
диму. Зі свистом, дим умить засмоктало до пляшки. Тоді монах, заткнувши гар-
буз, поклав його до мішка. Усі ж підійшли розглянути залишки розмальованої 
людської машкари, з бровами, очима, волоссям та стопами. З шарудінням даось-
кий монах скрутив шкіру у сувій, а тоді поклав у мішок і збирався йти.

Чен, вклякнувши і плачучи, благала ченця повернути Вана до життя. Монах 
пояснив, що він безсилий у такій справі. Чен ще дужче зажурилась і не могла 
навіть піднятись. Монах глибоко задумався, а потім сказав: “Моєї майстерності 
недостатньо, щоб воскрешати мертвих. Я пораджу одну людину, йому таке, на-
певно, вдасться. Якщо ти його попросиш, то обов’язково буде якась користь”. 
Чен поспіхом запитала, кого їй слід шукати. “На міському базарі живе божевіль-
ний, котрий полюбляє лежати посеред багнюки. Схили перед ним голову й благай 
про допомогу. Якщо він знавісніє й знущатиметься з пані, то не слід гніватись”. 
Ар Лан зрозумів, про кого йде мова, й, попрощавшись з монахом, разом з не-
вісткою Чен вирушив шукати божевільного.

Діставшись місця, вони побачили жебрака, який несамовито співав. З-під його 
носа висіли шмарклі, а тхнуло від нього так, що неможливо було навіть підійти 
ближче. Чен наколішках наблизилась до нього. Жебрак засміявся: “Чи подобаюсь 
я тобі, красуне?” Чен розповіла про свою біду, на що жебрак, регочучи, відказав: 
“Будь-хто може стати твоїм чоловіком! Навіщо ж рятувати Вана?” Та Чен далі 
благала про допомогу. “Оце дивина! Людина вже померла, а мене ще благають 
врятувати їй життя. Хіба я король пекла?” – відказав божевільний і сердито вда-
рив Чен своєю палицею. Та покірливо стерпіла біль. На той час навколо них зі-
бралася юрба роззяв. Тоді жебрак відхаркнув мокротиння та слину й мовив до 
жінки: “Скуштуй!” Пані почервоніла та зніяковіла, але, згадавши наставляння 
монаха, що їй не слід боятись приниження, з відразою на обличчі проковтнула 
мерзотну суміш. У її горлі мокротиння почало застигати й стало в грудях, мов 
жмуток клоччя. Жебрак, сміючись, знову сказав: “Красуня полюбила мене!” – 
і, розвернувшись, пішов, не звертаючи більше жодної уваги на Чен. Вона ж з Ар 
Ланом, маючи на меті далі благати жебрака, пішла за ним до храму, оглянула все 
навколо, але його вже там і близько не було. Їм нічого було робити, окрім як по-
вернутися додому присоромленими і повними ненависті.

Чен впала у розпач і зневіру. У скорботі за втратою чоловіка й, жалкуючи, що 
вона так зганьбилася, єдине, чого вона прагла, – це смерті. Оскільки навколо не 
було нікого, хто б наважився підійти і обмити тіло чоловіка, Чен сама почала зби-
рати нутрощі, розкидані по кімнаті. Прибираючи, вона голосно завивала. Тоді, 
коли вона вже просто виплакала всі сльози, і її сили були на межі, вона відчула 
нудоту, їй здавалось, ніби твердий згусток, що застряг у її грудях, раптом просу-
вається до її горла і от-от вирине назовні. Вона навіть не встигла повернути голову, 
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тому увесь вміст потрапив просто до черева Вана. Але те, що згусток раптом пе-
ретворився на людське серце, яке застукало в грудях у чоловіка, парке і гаряче, 
вразило Чен ще більше. Вона взялася щосили стягувати краї щілини на грудях 
чоловіка, а коли послаблювала затиск, зі щілини виривалося пасмо пари. Вона 
міцно обійняла чоловіка і відчула, що його тіло помалу теплішає. Вкривши його 
теплою ковдрою, вона пішла спати, а вночі, коли встала подивитися на нього, по-
мітила, що він дихає. Наступного дня Ван повернувся до життя. Він промовив: 
“Все так невиразно, немов я уві сні, тільки живіт мене болить”. Поглянувши на 
місце рани, він помітив великий рубець, завбільшки як мідна монета. Незабаром 
після цього Ван видужав.

Слова оповідача: Які ж люди все-таки дýрні! Видима річ, що то чудовисько, а 
вони вірять, що то красуня. Ба більше, вони вперто тримаються хибних переко-
нань і йдуть за оманою. Видно, що щира порада, а беруть її за безглуздий обман. 
Коли чоловік закохується у чарівну красуню і ще й безоглядно слухається її, його 
власна дружина також може привселюдно зганьбитись. І людська чеснота, і вада 
отримують відплату відповідно до небесних законів; але річ у тім, що дýрні ціле 
життя не усвідомлюють цього. Шкода!
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ВИЩИЙ СТУПІНЬ КРАСИ
 
Юй Цююй

Переклад з кит. В. Б. Урусова

Юй Цююй 余秋雨 – відомий історик культури Китаю, літературознавець, есеїст, 
письменник, теоретик сучасного китайського мистецтва. Спеціалізуючись у 
прозі, теорії мистецтва, видає свої книги в материковому Китаї і на Тайвані, 
виступає з лекціями в багатьох університетах у країні і за кордоном. 2006 року 
очолював список “Найбагатших письменників Китаю”. Його збірка есе з куль-
тури в 1990-х і на початку 2000-х років стала бестселером на материковій 
частині Китаю, значно вплинула на культурне життя на Тайвані, в Гонконзі. 
З 2010 року Юй Цююй почесний доктор у галузі літератури Науково-технічного 
університету Макао. За уявленнями Юй Цююя, каліграфія, опера “куньцюй”, чай 
“пуер” є “трьома унікальними явищами культури в цьому світі”, в яких прихо-
вані “життєво важливі точки” і “родимі плями” китайської культури. У своїй 
новій книзі “Вищий ступінь краси” “极端之美” (видавництво “Чанцзян Веньї”, 
жовтень 2013 року) він пише: «Каліграфія це в чистому вигляді “культура 
тексту”, опера “куньцюй” – це “поєднання тексту з культурою стану”, а чай 
“пуер” – це в чистому вигляді “культура стану”». Пропоную познайомитися 
із уривком з цієї книги Юй Цююя.

 
Багато хто, починаючи пити чай 普洱 “пуер”, завжди відчувають невелику пе-

решкоду. Ця перешкода через контраст. Найбільший контраст – у порівнянні із 
зеленим чаєм. Чашка хорошого зеленого чаю всюди поширює свіжий аромат, до-
сягаючи органів нюху і смаку. Листочки чаю зберігають свій зелений колір, роз-
прямившись, занурюються і спливають в окропі, спостерігати за цим приємно 
оку. З першим ковтком відчувається трохи терпкий трав’яний смак, тим більше, 
якщо цей смак належить до одного із сортів весни цього року. Такий свіжий, що 
дозволяє вам почути щебетання птахів серед білих хмар високо в горах.

Чай 龙井 “лунцзін” вищого ґатунку виробляють у моєму рідному місті, кра-
щий сорт 猴魁 “хоукуй” отримують на батьківщині Ма Лань, тому ми добре знає-
мо магію зеленого чаю. Пізніше, коли почали пити один із ґатунків чаю 乌龙 
“улун” – 铁观音 “тєґуаньїнь” і чай з бескидів 大红袍 “дахунпао”, то виявили, що 
хоча зелений чай хороший, але здається занадто легким, тільки пригубив, а від 
його легкого смаку і сліду не залишається.

Чай “улун” набагато глибший. Хоча у нього немає свіжості аромату зеленого 
чаю, але його аромат прихований всередині, він швидко наростає в міру того, як 
його п’ють. Порівняно з ним, чай “тєґуаньїнь” міцний і прозорий, “дахунпао” – 
насичений і витриманий, ми віддаємо перевагу останнім двом. Чай 金骏眉 
“цзіньцзюньмей”, що росте недалеко від них, також розкриває свій високий 
стиль, у будні ми п’ємо його чимало.

Так, куштуючи різні сорти, раптом натрапили на чай “пуер”. З першого погля-
ду він не сподобався. Чорна неохайна грудка грубого листя, що безладно спресо-
вана у формі коржа. Коли підніс до носа понюхати, то не було ніякого ясного 
аромату. Відколупнув шматочок, заварив у окропі, з’явився світло-коричневий 
колір, ковтнув, відчув якийсь застарілий смак.
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Що стосується продуктів харчування, то люди вже звикли вибирати найсвіжі-
ше, так що застарілий смак, як правило, викликає інстинктивне неприйняття. 
Тим більше, що вже й говорити, якщо на ринку дійсно є чай “пуер” низької якос-
ті, що неправильно зберігався, із запахом чогось “запліснявілого”, скуштувавши 
який, відвідувачі чайної розвертаються і йдуть.

Проте серед тих відвідувачів чайної, хто розвертається і йде, деякі зупиняють-
ся в нерішучості, бо знають, що на світі є чимало шанувальників чаю “пуер” із 
високим рівнем життя. Невже всім їм сліпо подобається щось “покрите цвіллю”? 
До того ж, у всіх цих людей є свої власні професійні досягнення, немає причини 
“обманювати” або “придумувати” щось про чай “пуер”. Таким чином, ті, хто роз-
вертаються і йдуть, починають сумніватися, знову повертаються, намагаються 
знайти деяких знавців, щоб із ними випити справжнього чаю “пуер”.

Ці сумніви пов’язані із життям. Якщо вони також мають фізіологічну гнуч-
кість значно розширювати свої звички харчування, якщо вони ще зберігають 
здатність відкривати радість життя у високих смакових відчуттях, тоді ситуація 
стає більш серйозною. Ці відвідувачі, які сумніваються, незабаром починають 
пити чай “пуер” і вже не можуть зупинитися.

Як це відбувається? Насамперед, це дія чаю. 
Майже у всіх відвідувачів чайних є такий досвід: після кількох чашок чаю 

“пуер” високого ґатунку смак його ще докладно не поясниш, а на спині по хребту 
виступають кілька крапель поту. Відразу ж у животі починається рух, у грудях 
відчувається легкість, під язиком слина. Вище я словом “легкий” описував зеле-
ний чай, а якщо говорити про чай “пуер”, то хоча він і не легкий, але робить лег-
ким тіло відвідувача чайної. 

Це, можливо, важко собі уявити. У минулому імператори династії Цін верхи 
на коні проводили придворне життя, і найбільше їх обтяжувало те, що вони все 
більше товстіли. Тому, коли їм доводилося пити чай “пуер”, то їх охоплювала не-
вимовна радість. 

За часів імператора Юнчжена чай “пуер” у великій кількості вже поставляв-
ся в імператорський палац. Імператор Цяньлун пив ці коричневі стебла і листоч-
ки, що приносили йому відчуття легкості. У “Трактаті про чай” він шукав, але 
так і не знайшов чай “пуер”, насміхався над Лу Юем, кажучи, що той “осоромив-
ся”. Він із цього приводу написав вірш: “Краплі роси в чашці з золотими стебла-
ми, Лу Юю має бути соромно”. Його вірш написано погано, він не вартий того, 
щоб серйозно його розбирати, але якщо використовувати слова “роса золотих 
стебел” для позначення чаю “пуер”, то це з натяжкою, але можна вважати підхо-
дящим визначенням. 

У романі “Сон червоної садиби” справді написано, що в той час, якщо хтось 
багато з’їдав, то йому радили “заварити і випити трохи чаю пуер”. У записах спо-
гадів імператорського палацу також зазначено: «Коли частують чаєм, спочатку 
шанобливо підносять чашу чаю “пуер”, тому що він і зігріває, і розщеплює жир-
ну їжу». До столиці чай потрапляв стародавнім чайним шляхом з округу Пуер, 
звідки він здебільшого поставлявся в холодні високогірні райони, де в їжу вжива-
ли багато м’яса і дуже мало овочів. У тих місцях часто виникали захворювання 
травлення та кровоносної системи, тому й почали чайні кінні каравани возити 
плитковий чай.

Тепер ми можемо знайти кілька записів, що пов’язані з цим, наприклад: «У 
чаю “пуер” смак гіркий і міцний, розщеплює жирну їжу, токсини яловичини і 
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баранини»; “чай – основний продукт харчування західних жунів, тибетців з дав-
нини до наших днів, без чаю м’ясна їжа не перетравлюється”, “один день без 
чаю – застій в організмі, три дні без чаю – захворієш”...

У сучасному Китаї надлишок їжі, занадто багато жирної, все більше і більше 
людей стикаються з тією ж проблемою, що була в імператорському палаці і у на-
родів високогір’я. Крім того, засобами сучасної науки доведено, що чай “пуер” 
дає ефект зниження цукру і холестерину в крові. Тому він і став популярним.

Крім того, чай “пуер” також має ту перевагу, що його вживання не впливає на 
сон. Навіть якщо вип’єш вночі, то міцно спатимеш. Ця перевага є унікальною се-
ред інших чаїв, що позбавило тисячолітніх тривог всіх, хто п’є чай.

Уявіть собі, що у багатолюдному місті, якщо хочеш комфортно розташуватися 
за столом і випити чаю, то це можливо, в основному, вночі. Інші види чаю з на-
станням ночі завжди складно пити без наслідків, тому чай “пуер” став королем 
ночі. Ті, хто захоче заперечувати, можуть хіба що протягом дня щось викрикува-
ти, але з настанням темряви вони вже не скажуть жодного слова.

По-друге, це смак. 
Якщо користь від чаю “пуер” лише в тому, що тіло стає легким і здоровим, то 

він просто є здоровим напоєм. Але найпривабливіше для відвідувачів чайних – 
все ж його смак. Описати смак чаю важко, зазвичай говорять, що пахне як кам-
форне дерево, як орхідея, як лотос і т. ін., але це тільки порівняння, до того ж, 
для передачі смаку використовується нюх. У світі є кілька основних видів смако-
вих відчуттів, але всі вони не підходять до чаю “пуер”. Навіть у світі чаю серед 
відомих смаків – зеленого чаю, чаю “улун”, чорного чаю, ароматизованого чаю – 
чай “пуер” не вписується в загальну картину. 

Люди – це істоти, які серйозно ставляться до “типології”, без цієї “типології” 
вони не знають, як упорядкувати свої власні відчуття. Часто чуємо, як деякі осві-
чені люди фразами “хороший чай слабкий”, “справжній чай без смаку” описують 
чай “пуер”. Насправді, така втрата відчуттів стала філософією, трохи вводить лю-
дей в оману.

Що б там не казали, але чай “пуер”, безумовно, не “слабкий”, “позбавлений 
смаку”, він має “великий смак”. Якщо ви обов’язково повинні використовувати 
китайські ієрогліфи для вираження відчуттів, то більш підходять зі значенням: 
старий і міцний, теплий і соковитий. Основа цих якостей чаю “пуер” мінлива і 
невичерпна, до того ж кожна з важливих змін залишається в пам’яті відвідувачів 
чайної, повільно накопичується в затишній “коморі відчуттів”.

У цій “коморі” різні відтінки смаку чаю “пуер” упорядковуються, але все ж їх 
не можна точно описати, хіба що за допомогою порівнянь і асоціацій можна 
спробувати це зробити. Я провів літературний експеримент, щоб побачити, які 
метафори та асоціації можна тут використовувати, з великими труднощами можу 
висловити свої внутрішні відчуття різних відтінків смаку чаю “пуер”.

Ці метафори та асоціації такі “безглузді”, але будь-який відвідувач чайної зі 
стажем, який не позбавлений літературного смаку, почувши їх, буде кивати і 
посміхатися. Тільки зіткнувшись із близьким сигналом, різноманітні смаки ви-
тягуються з “комори відчуттів” чайних знавців і відбувається їх стикування. 

Чай “пуер”, як тільки опиняється в “коморі відчуттів”, то не дозволяє розміс-
тити тут продукт низької якості. Це, справді, додає проблем у житті. Наприклад, 
така людина, як я, з широким поглядом на речі може де завгодно випити будь-
який напій, але я не можу пити який завгодно чай “пуер”. Деякі друзі, почувши, 
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що я знавець чаю “пуер”, із добрих намірів, запрошують мене до місцевих чай-
них. Коли заходимо, то і чайні прилади, і майстри чайної церемонії наявні, але 
все це розчаровує мене. Накопичення професіоналізму в конкретній сфері все 
більше, все щільніше звужує сферу сприйняття, і з цим нічого не поробиш. Чай 
“пуер” у моїй “коморі відчуттів” завжди напоготові, якщо напій не той, то його 
не приймає вся прихована система, це може викликати протест тіла і душі.

Це неприйняття, якщо сказати про це більше, викликане маленькою структу-
рою “чайної дегустації” на краю структури людської особистості. Із зовнішнього 
краю форми особистості витягується маленька форма “чайного стандарту”. Неза-
лежно від того, “дегустація” це чи “стандарт”, шляхом заперечення і викреслю-
вання підтримується вища якість. Якщо говорити про чай, хоча це не пов’язано з 
духовністю і моральністю, але це має відношення до якості життя. 

По-третє, це глибина. 
У “коморі відчуттів” чаю “пуер” є такі визначення: глибокий, щільний, із тон-

ким ароматом. Таким чином, цей чай дає простір для пошуків, стає об’єктом не-
скінченних визначень, дозволяє продовжувати його вивчення. Якщо порівнювати 
з багатьма вишуканими стравами та напоями в світі, то хоча вони і хороші, але 
їхній смак не відрізняється різноманітністю, їм не дістає простору для розширен-
ня, можна поїсти і випити, але не відчуєш нових відчуттів. Тоді вже, вибачте, 
якщо ви не можете отримувати нових відчуттів, то це не може стати великою 
культурою. На мій погляд, чай “пуер” за ступенем багатства, складності, накопи-
ченого знання в світі можна порівнювати тільки з французьким червоним вином. 

За великою класифікацією чай “пуер” розділяється за часом виробництва на 
号子茶 “хаоцзи ча” – “марочний чай” (приватних виробників часів Китайської 
республіки), 印子茶 “їньцзи ча” – “чай із печаткою” (чайної фабрики Менхай, 
який почали виробляти в 50-х роках ХХ століття) і 七字饼 “ціцзи бін” – “чай 
сімка” (чай сучасного виробництва з провінції Юньнань). За способом вироб-
ництва і зберігання розділяється на 老茶 “лаоча” – “старий чай”, 熟茶 “шуча” – 
“оброблений чай”, 生茶 “шенча” – “необроблений чай” і т. ін. За видом сирови-
ни – на чай із великого листя, чай із давніх дерев, чай із плоскогір’я і т. ін. За 
місцем зростання розрізняють чай із гір Їушань, із гір Цзінмайшань, Наньнуо-
шань і т. ін. Серед них, навіть якщо тільки взяти “марочний чай”, то всередині 
цього ґатунку приховано велику кількість найменувань та торговельних марок 
чаю. В одному найменуванні однієї марки чаю також є багато суттєвих відмін-
ностей, одним словом, всього не розкажеш.

У процесі мого спілкування, найпершим, хто з неймовірними складнощами 
спробував словами описати ці відмінності, був пан Ден Шихай із Тайваню; най-
першим, хто, діставши справжній чай, дозволив мені через відчуття зрозуміти, 
що таке високоякісний старий чай, був пан Хе Цзожу з Філіппін; найпершим, хто 
на основі свого досвіду десятиліть торгівлі чаєм навчив мене тонкощам у розріз-
ненні сортів чаю, був пан Бай Шуцін з Гонконгу. Навіть не знаю, скільки ми з 
ними випили чаю. Роки, що проведені в неспішних бесідах і дегустаціях за чай-
ним столом, дозволяли нам знову і знову вигукувати, який безмірно глибокий 
простір, що міститься у чашці і чайнику.

Справді, навіть заварювання чаю – це окрема стаття. Одного разу в Шанхаї у 
великій вітальні пана Чжан Ціміна пан Ван Цзяпін із Таншаня, якого я називаю 
“першим у заварюванні чаю в Північному Китаї”, пан Су Жунсін із Чжуншаня – 
“перший у заварюванні чаю в Південному Китаї” – разом з іншими видатними 
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фахівцями чайного мистецтва заварювали чай. Чашку за чашкою передавали до 
іншої кімнати. Мені варто було випити, і я вже знав, хто заварив чай. Кількість 
чаю, води, швидкість, температура, розміреність дій формували певний ритм, що 
дозволяв за смаком визначити людину.

Такі складні відмінності пов’язані з малюнком долі кожного з друзів, пов’язані 
з марками чаю, високими майстрами, що приховані за великими горами, роками 
життя, пов’язані з ароматами чаю, що розділені тисячами кілометрів, але нічим 
не відрізняються, мовою чаю, утворюючи особливу “граматику стану”. Коли чай 
потрапляє всередину, все стає зрозумілим без слів, само собою зрозуміло, просто 
сидимо біля чайника і шкодуємо, що так мало часу. Такий світ, звичайно, набуває 
особливої людської глибини, з якою неможливо розлучитися.

Ці три особливості чаю в загальних рисах пояснюють причини привабливос-
ті чаю “пуер”. Але щоб справді ясно описати чай “пуер”, не можна обмежитися 
лише відчуттями. “Секрет” чаю “пуер” має перебувати за межами людських від-
чуттів.
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но планам 13-й пятилетки КНР, к 2020 году должна быть достигнута одна из 
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ния развития. Проанализированы основные направления и новые концепции 
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развития, которым в Китае в ближайшие годы будет уделено основное внимание. 
Также указано, на наиболее противоречивые и проблемные моменты на пути реа-
лизации планов 13-й пятилетки. 

Ключевые слова: программа 13-й пятилетки КНР, КПК, развитие, реформа, 
инновации, открытость, экология, координация, повышение благосостояния.

O. Koval
THE 13TH FIVE-YEAR PLAN: A KEY STAGE OF BUILDING A MODE-

RATELY PROSPEROUS SOCIETY IN CHINA
Article deals with CCP Proposals for Formulating the 13th FYP, adopted during 5th 

Plenum of the CPC Central Committee in October 2015. According to the plans, in 2020 
China is to be achieved one of the main goals of development in this century – “building 
a moderately prosperous society,” with per capita income at about US$ 6000, based on 
the “new normal state” of development. Key trends and new concepts of development, 
which China will use for its development analyzed. Most controversial and problema-
tic aspects of the implementation of the 13th Five-Year Plan also have been explored.

Key words: China, economy, 13th FYP, CCP, development, reform, innovations, 
openness, ecology, prosperity.

В. О. Кіктенко
РОЛЬ ТЕОРІЇ “М’ЯКОЇ СИЛИ” У СТВОРЕННІ НОВОГО ОБРАЗУ КИТАЮ
У пропонованій статті досліджується питання про те, як Китай прагне спроек-

тувати свою “м’яку силу” в процесі створення нового образу на глобальному рів-
ні, що пов’язано з колективною ідентичністю і престижем країни. Показано, що в 
результаті проведених дискусій у китайському науковому дискурсі сформувалися 
два підходи до застосування “м’якої сили” – це контрзаходи американській 
“м’якій силі” та засіб для досягнення Китаєм статусу світової держави. Відзначе-
на специфіка китайського варіанта “м’якої сили”: 1) величезна увага цій концеп-
ції приділяється особами, що приймають державні рішення та/або впливають на 
громадську думку; 2) китайський дискурс значною мірою відповідає концептуаль-
ній основі теорії Дж. Ная, але не обмежується нею; 3) на відміну від первинного 
формулювання Дж. Ная щодо ефективності “м’якої сили” в досягненні зовнішньо-
політичних цілей, китайський дискурс часто діє в національному контексті і ви-
користовується для внутрішньополітичних цілей; 4) “м’яка сила” у викладі ки-
тайських аналітиків, як і раніше, залишається слабкою ланкою, оскільки в 
основному використовується для “оборонних” цілей – виправлення образу Ки-
таю у світі: боротьба з помилковими уявленнями і відповідь на культурні та полі-
тичні успіхи Заходу в Китаї.

Ключові слова: м’яка сила, зовнішня політика, Пекінський консенсус, мир-
ний розвиток, китайська цивілізація.

В. А. Киктенко
РОЛЬ ТЕОРИИ “МЯГКОЙ СИЛЫ” В СОЗДАНИИ НОВОГО ОБРАЗА 

КИТАЯ
В данной статье исследуется вопрос о том, как Китай стремится спроектиро-

вать свою “мягкую силу” в процессе создания своего нового образа на глобальном 



207

уровне, что связано с коллективной идентичностью и престижем страны. Показа-
но, что в результате проведенных дискуссий в китайском научном дискурсе сфор-
мировались два подхода к применению “мягкой силы” – это контрмеры американ-
ской “мягкой силе” и средство для достижения Китаем статуса мировой державы. 
Отмечена специфика китайского варианта “мягкой силы”: 1) огромное внимание 
данной концепции уделяется лицами, принимающими государственные решения 
и/или влияющими на общественное мнение; 2) китайский дискурс в значитель-
ной степени соответствует концептуальной основе теории Дж. Ная, но не ограни-
чивается ней; 3) китайский дискурс часто действует в национальном контексте и 
используется для внутриполитических целей, в отличие от первичной формули-
ровки Дж. Ная в отношении эффективности “мягкой силы” для достижения 
внешнеполитических целей; 4) “мягкая сила” в изложении китайских аналитиков 
по-прежнему остается слабым звеном, поскольку в основном используется для 
“оборонных” целей – исправления образа Китая в мире: борьба с ложными пред-
ставлениями и ответ на культурные и политические успехи Запада в Китае.

Ключевые слова: мягкая сила, внешняя политика, Пекинский консенсус, 
мирное развитие, китайская цивилизация.

V. Kiktenko
THE ROLE OF THE “SOFT POWER” THEORY TO CREATE A CHINA’S 

NEW IMAGE
This article explores the question of how China seeks to project its “soft power” in 

the process of creating its new image at the global level, due to the collective identity 
and prestige of the country. It is shown that as a result of discussions in the Chinese 
scientific discourse two approaches to the use of “soft power” were formed: a counter-
measure to American “soft power” and a means for achieving the status of China as a 
world power. It is noted that a Chinese version of “soft power” has specific features: 
1) official policymakers and public figures pay much attention to it; 2) Chinese dis-
course largely corresponds to the conceptual basis of the J. Nye’s theory, but it is not 
limited thereto; 3) the Chinese discourse often operates in a national context and is 
used for domestic purposes unlike the original wording of J. Nye about the effective-
ness of “soft power” in achieving foreign policy goals; 4) “soft power” as presented by 
Chinese analysts, remains the weakest link because it is mainly used for “defensive” 
purposes – correcting the image of China in the world: fighting misconceptions and re-
sponse to cultural and political achievements of the West in China.

Keywords: soft power, foreign policy, Beijing Consensus, peaceful rise, Chinese 
civilization.

М. А. Таран
ТЕМА “ПРАВ ЛЮДИНИ” В АМЕРИКАНСЬКО-КИТАЙСЬКИХ ВІДНО-

СИНАХ: СУПЕРЕЧНОСТІ Й ДІАЛОГ ДВОХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНО-ІСТОРИЧ-
НИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ

Відносини між США та Китаєм є найважливішими двосторонніми відноси-
нами в сучасній системі світоустрою. І проблеми, пов’язані з “правами люди-
ни”, – являються одні з критичних у них. Автор статті намагається довести, що 
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суперечності навколо теми прав та свобод громадян породжені різним цивіліза-
ційно-історичним досвідом обох країн.

Ключові слова: американсько-китайські відносини; права людини; цивіліза-
ційно-історичні відмінності.

М. А. Таран
ТЕМА “ПРАВ ЧЕЛОВЕКА” В АМЕРИКАНО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕ-

НИЯХ: ПРОТИВОРЕЧИЯ И ДИАЛОГ ДВУХ ЦИВИЛИЗАЦИОННО-ИСТО-
РИЧЕСКИХ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ

Отношения между США и Китаем представляются наиболее важными била-
теральными отношениями в современной системе мироустройства. И проблемы, 
связанные с “правами человека”, фигурируют в них как одни из наиболее крити-
ческих. Автор статьи пытается доказать, що противоречия вокруг темы прав и 
свобод граждан производные от разного цивилизационно-исторического опыта 
обеих стран.

Ключевый слова: американо-китайские отношения; права человека; цивили-
зационно-исторические отличия.

M. Taran
U.S. – CHINA RELATIONS AND HUMAN RIGHTS ISSUE: CONTRADIC-

TIONS AND DIALOGUE OF TWO UNALIKE CIVILIZATION-HISTORICAL 
IDENTITIES

U.S. – China relations are the most significant bilateral relations of contemporary 
interstate system. The Human rights issues are quite topical and one of the most crucial 
in them. The Author of this paper proposes civilization-historical framework as anat-
tempt to comprehend the complexity of this matterin Sino-American relations. 

Key words: U.S. – China relations; human rights issue; civilization-historical 
features.

Е. Н. Шевченко
НОВАЯ КИТАЙСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ И ЕЕ ВЫЗОВЫ
Статья посвящена новой китайской дипломатии и ее вызовам. Представлены 

новые тенденции и изменения в зарубежной политике китайского руководства. 
Доклад и план руководства КНР, представленные в марте 2015 г. во время “двух 
сессий”, стали новым “поворотным пунктом” в региональном и глобальном раз-
витии Китая. Проект “Один пояс, один путь” может быть новым инструментом 
для Китая в продвижении мировой безопасности и стабильности.

Наращивая свой экономический потенциал и мировое влияние, Китай столкнет-
ся как с внутренними, так и с внешними вызовами уже в ближайшем будущем.

Ключевые слова: китайская дипломатия, экономика, две сессии, Шелковый 
путь.

О. М. Шевченко
НОВА КИТАЙСЬКА ДИПЛОМАТІЯ ТА ЇЇ ВИКЛИКИ
Стаття присвячена новій китайській дипломатії та її викликам. Окреслені нові 

тенденції та зміни в закордонній політиці китайського керівництва. Доповідь та 
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план керівництва КНР, представлені в березні 2015 року під час “двох сесій”, ста-
ли новим “поворотним пунктом” у регіональному та глобальному розвитку Ки-
таю. Проект “Один пояс, один шлях” може бути новим “інструментом” для 
Китаю у просуванні світової безпеки і стабільності.

Нарощуючи свій економічний потенціал і світовий вплив, Китай зіштовхнеться 
як із внутрішніми, так і зовнішніми викликами вже у найближчому майбутньому.

Ключові слова: китайська дипломатія, економіка, дві сесії, Шовковий шлях.

O. Shevchenko
NEW CHINESE DIPLOMACY AND ITS CHALLENGES
The article is dedicated to the new Chinese diplomacy and its main challenges. New 

tendencies and changes in foreign policy of Chinese Government are outlined. Go-
vernmental reports of two sessions of NPC and CPPCC of results and plans March 2015 
became a new “inflection point” to Chinese regional and global development. “One 
Belt, One Road” initiative might be a new “tool” for China to provide global security 
leadership in promoting worldwide stability.

Increasing its economic potential and global influence China is to face new serious 
both domestic and global challenges in the nearest future.

Key words: Chinese diplomacy, economy, two sessions, Silk Road.

С. В. Капранов
КИТАЙ В ІДЕОЛОГІЇ РАННЬОГО ЯПОНСЬКОГО ПАНАЗІАТИЗМУ
Статтю присвячено місцю і значенню Китаю в ідеології японського паназіа-

тизму в період формування цього напряму (1868–1900 рр.). Особливу увагу у 
статті приділено першій паназіатистській організації, Товариству сприяння роз-
витку Азії (Сін’ася), та її наступниці, Асоціації розвитку Азії (Коакай). Крім того, 
розглянуто ідеологічні аспекти діяльності раннього Товариства Темного океану 
(Ґенйося), Товариства Сходу (Тохо кьокай), Асоціації спільної культури Східної 
Азії (Тоа добункай) тощо. Також у статті проаналізовано зміни, які сталися внас-
лідок Японсько-китайської війни 1894–1895 рр. і призвели до посилення імперіа-
лістичного напряму в паназіатському русі. У цьому контексті на увагу заслуговує 
Коное Ацумаро. Насамкінець розглянуто погляди просвітників та лібералів, по-
в’язаних із Рухом за свободу і народні права (Дзію мінкен ундо), серед яких мож-
на виділити Фукудзаву Юкіці, Таруї Токіці, Уекі Еморі, Накае Цьоміна та ін.

Кліючові слова: паназіатизм, Японія, Китай, японсько-китайські стосунки, 
японська суспільно-політична думка.

С. В. Капранов
КИТАЙ В ИДЕОЛОГИИ РАННЕГО ЯПОНСКОГО ПАНАЗИАТИЗМА
Статья посвящена месту и значению Китая в идеологии японского паназиатиз-

ма в период формирования этого направления (1868–1900 гг.). Особое внимание 
в статье уделено первой паназиатсткой организации, Обществу содействия раз-
витию Азии (Синъася), и ее преемнице, Ассоциации развития Азии (Коакай). 
Кроме того, рассмотрены идеологические аспекты деятельности раннего Общества 
Темного океана (Гэнъёся), Общества Востока (Тохо кёкай), Ассоциации общей 
культуры Восточной Азии (Тоа добункай) и др. Также в статье проанализированы 



210

изменения, произошедшие в результате Японо-китайской войны 1894–1895 гг. и 
приведшие к усилению империалистического направления в паназиатском дви-
жении. В этом контексте внимания заслуживает Коноэ Ацумаро. В конце рассмо-
трены взгляды просветителей и либералов, связанных с Движением за свободу и 
народные права (Дзию минкэн ундо), среди которых можно выделить Фукудзава 
Юкити, Таруи Токити, Уэки Эмори, Накаэ Тёмин.

Ключевые слова: паназиатизм, Япония, Китай, японско-китайские отноше-
ния, японская общественно-политическая мысль.

S. Kapranov
CHINA IN THE IDEOLOGY OF EARLY JAPANESE PAN-ASIANISM
The article is devoted to the place and meaming of China in the ideology of Japa-

nese Pan-Asianism during the formation of this trend (1868–1900). Particular attention 
is paid to the first Pan-Asianist organization Association for the Advancement of Asia 
(Sin’asha) and its successor, Raising Asia Society (Koakai). Also, the ideological as-
pects of the early Dark Ocean Society (Genyosha), Oriantal Society (Toho kyokai), East 
Asian Common Culture Society (Toa dobunkai) etc. are considered. The article also 
analyzes the changes that have occurred as a result of Japan-Chinese War of 1894–
1895, and led to a strengthening of the imperialist tendency in the Pan-Asian move-
ment. In this context, Konoe Atsumaro’s ideas deserve attention. Finally, the views of 
educators and liberals associated with the Movement for Freedom and People’s Rights 
(Jiyu minken undo), such as Fukuzawa Yukichi, Tarui Tokichi, Ueki Emor, and Nakae 
Chomin are considered as well.

Key words: Pan-Asianism, Japan, China, Japan-China relations, Japanese socio-
political thought.

В. А. Мусійчук
ВІДНОСИНИ З КНР У В’ЄТНАМСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
Досліджено політичний дискурс В’єтнаму стосовно оцінок історичного по-

ступу і сучасного стану в’єтнамо-китайських відносин (починаючи зі встанов-
лення дипломатичних відносин з КНР у 1950 р. і донині). Залучені документи та 
промови діючих та колишніх в’єтнамських політиків, що дає змогу оцінити 
об’єкт дослідження з різних ракурсів. Особлива увага звертається на визначаль-
ний вплив історичних умов та глобальних світових стратегій на в’єтнамо-китай-
ські взаємини та їхню політичну оцінку. Виявлено, що на різних етапах відносин 
між двома державами відбувались кардинальні зміни у ставленні до країни-
сусіда – від родинно-дружніх до відкрито ворожих і навпаки.

Ключові слова: В’єтнам, Китай, дипломатичні відносини, політичний дис-
курс, кордон, Південно-Китайське море, дружба, конфлікт, сусідство.

В. А. Мусийчук
ОТНОШЕНИЯ С КНР ВО ВЬЕТНАМСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИС-

КУРСЕ
Исследован политический дискурс Вьетнама относительно оценок историче-

ского развития и современного состояния вьетнамо-китайских отношений (начи-
ная с установления дипломатических отношений с КНР в 1950 г. и по сей день). 
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Привлечены документы и речи действующих и бывших вьетнамских политиков, 
которые позволяют оценить объект исследования с разных ракурсов. Особое вни-
мание обращается на определяющее влияние исторических условий и глобаль-
ных мировых стратегий на вьетнамо-китайские отношения и их политическую 
оценку. Выявлено, что на разных этапах взаимоотношений между двумя государ-
ствами происходили кардинальные изменения в отношении к стране-соседу – от 
семейно-дружественных до открыто враждебных и наоборот.

Ключевые слова: Вьетнам, Китай, дипломатические отношения, полити-
ческий дискурс, граница, Южно-Китайское море, дружба, конфликт, соседство.

V. Musiychuk
RELATIONS WITH CHINA IN VIETNAMESE POLITICAL DISCOURSE
The article studies political discourse of Vietnam on the assessments of the histori-

cal development and current state of Vietnam-China relations (starting with the estab-
lishment of diplomatic relations with China in 1950 and to this day). The documents 
and speeches of existing and former Vietnamese politicians, enabling to evaluate the 
research object from different angles. Also, special attention is paid to determining the 
impact of historical conditions and global strategies for the Vietnam-China relations 
and their political assessment. It was revealed that at various stages of the relations be-
tween the two countries occurred fundamental changes in attitudes towards neighbo-
ring country from family-friendly to openly hostile and vice versa.

Keywords: Vietnam, China, diplomatic relations, political discourse, border, South 
China Sea, friendship, conflict, neighborhood.

О. Д. Огнєва
ДОЛОННОР В МИНУЛОМУ І НИНІ (ТАНКА КАЛАЧАКРИ З КOКA 

СУМЕ)
Стаття присвячена танці Калачакра з Музею мистецтв імені Богдана і Варвари 

Ханенків (Київ). На підставі її опису встановлено місце походження – Долон-нор 
(Автономний район Внутрішня Монголія, Китай), ім’я першого власника – Ганс 
Хассо Фельтейм (1885–1956), німецький індолог, антропософ і мандрівник. Верх-
ній поріг її створення – 30-ті роки 20 сторіччя, коли Фельтейм мандрував Цен-
тральною Азією. Танка є рідкісною, оскільки належала до одного з храмів 
Долон-нора, який був знищений під час військових подій на теренах Внутрішньої 
Монголії. Фельтейм обрав сюжет танки під впливом зовнішніх обставин, антро-
пософських ідей та східного містицизму.

Ключові слова: Внутрішня Монголія, Долоннор, танка, Калачакра, Ганс Хас-
со Фельтейм.

Е. Д. Огнева
ДОЛОННОР В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ (ТАНКА КАЛАЧАКРЫ ИЗ 

КOКA СУМЭ)
Статья посвящена танке Калачакра из музея искусств имени Богдана и Варва-

ры Ханенко (Киев). На основе её описания установлены место происхождения – 
Долон-нор (Автономный район Внутренняя Монголия, Китай), имя первого 
владельца – Ганс Хассо Фельтейм (1885–1956), немецкий индолог, антропософ и 
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путешественник. Верхний порог её создания – 30-е годы 20 столетия, когда Фель-
тейм путешествовал по Центральной Азии. Танка уникальна, поскольку принад-
лежала одному из храмов Долоннора, уничтоженному во время военных действий 
на территории Внутренней Монголии. Фельтейм выбрал сюжет танки под влия-
нием внешних обстоятельств, антропософских идей и восточного мистицизма. 

Ключевые слова: Внутренняя Монголия, Долоннор, танка, Калачакра, Ганс 
Хассо Фельтейм.

O. Ohnieva
DOLONNOR’S PAST AND PRESENT (THANGKA OF KALACHAKRA 

FROM COCA SUME)
Article is devoted to Kalachakra thangka from Art Museum named after Bogdan 

and Varvara Khanenko (Kiev). Based on its description there are set the place of ori-
gin – Dolon-nor (Inner Mongolia Autonomous Region, China) and the name of the first 
owner – Hans Hasso Valdgaim (1885–1956), German Indologist, Anthroposophist and 
traveller. The upper limit of its creation is the 30s of the 20th century, when Valdgaim 
traveled through Central Asia. Thangka is unique because belonged to one of Dolon-
nor temples destroyed during the war in Inner Mongolia. Valdgaim chose thangka’s 
plot under the influence of external circumstances, antroposophical ideas, and eastern 
mysticism. 

Keywords: Inner Mongolia, Dolonnor, thangka, Kalachakra, Hans Hasso von 
Veltheim.

І. В. Отрощенко
ТРАДИЦІЙНІСТЬ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ КАЗАХСЬКОЇ ЕТНІЧНОЇ 

СПІЛЬНОТИ КНР ХХІ ст. У КАЗАХСТАНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
У наукових розвідках казахстанських істориків, етнологів, соціологів, політо-

логів казахи КНР, здебільшого, постають як носії традиційної культури та втілення 
національної самобутності. Казахстанським дослідникам імпонує, що збережені 
впродовж трагічного ХХ ст. і відновлені за останні десятиліття модернізації тра-
диційна культура та форми господарювання китайських казахів мають розвиток 
та солідну державну підтримку. Низка китайських ініціатив, як-то розвиток етно-
графічного туризму, включення об’єктів культурної спадщини казахського народу 
до списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, сприймаються як ко-
рисний досвід, вартий запозичення. Побудовані на польових дослідження та ін-
терв’ю з китайськими казахами й оралманами казахстанські наукові розвідки 
засвідчують подвійність, неоднозначність ситуації: так, за послідовної модерніза-
ції китайського суспільства добробут китайських казахів зростає, вони мають всі 
можливості для розвитку своєї національної культури і водночас стрімкий еконо-
мічний розвиток СУАР, урбанізація, розбудова туристичної інфраструктури, що-
найменше, видозмінюють традиційні форми господарства разом зі споконвічними 
землями казахських номадів, фактично наближуючи автентичну казахську грома-
ду до втрати своєї національної самобутності.

Ключові слова: казахи, КНР, Казахстан, культура, кочівники, седентаризація, 
туризм.
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И. В. Отрощенко
ТРАДИЦИОННОСТЬ И МОДЕРНИЗАЦИЯ КАЗАХСКОЙ ЭТНИЧЕС-

КОЙ ОБЩНОСТИ КНР В ХХІ ВЕКЕ В КАЗАХСТАНСКОЙ ИСТОРИО-
ГРАФИИ

В научных трудах казахстанских историков, этнологов, социологов и полито-
логов казахи КНР, большей частью, предстают как носители традиционной куль-
туры и воплощение национальной самобытности. Казахстанским исследователям 
импонирует, что сохраненные в течение трагического ХХ века и восстановлен-
ные за последние десятилетия модернизации традиционная культура и формы 
хозяйствования китайских казахов развиваются и имеют солидную государствен-
ную поддержку. Некоторые китайские инициативы, например развитие этногра-
фического туризма, включение объектов культурного наследия казахского народа 
в списки нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, воспринимаются как 
полезный опыт, достойный заимствования. Казахстанские публикации, постро-
енные на полевых исследованиях, фиксируют двойственность, неоднозначность 
ситуации: да, при последовательной модернизации китайского общества благо-
состояние китайских казахов возрастает, они имеют все возможности для разви-
тия своей национальной культуры. Вместе с тем стремительное экономическое 
развитие СУАР, урбанизация, развитие туристической инфраструктуры, по мень-
шей мере, видоизменяют традиционные формы хозяйства вместе с извечными 
землями казахских номадов, фактически приближая аутентичную казахскую об-
щину к потере своей национальной самобытности.

Ключевые слова: казахи, КНР, Казахстан, культура, кочевники, седентариза-
ция, туризм.

I. Otroshchenko
TRADITIONAL CHARACTER AND MODERNIZATION OF THE CHI-

NESE KAZAKHS (ХХІ century) IN THE KAZAKHSTAN HISTORIOGRAPHY
In proceedings of the Kazakhstan historians, ethnologists, sociologists and political 

scientists Kazakhs of the People’s Republic of China, mostly, appear as carriers of tra-
ditional culture and an embodiment of national originality. The Kazakhstan researchers 
are impressed that kept during the tragical XXth century and restored for last decades 
of the modernisation traditional culture and forms of managing of the Chinese Kazakhs 
develop and have solid state support. Some Chinese initiatives, for example, develop-
ment of ethnographic tourism, the inclusion of objects of a cultural heritage of the Ka-
zakh people in lists of a non-material cultural heritage of UNESCO, are perceived as 
the useful experience, worthy loans. The Kazakhstan publications constructed on field 
researches fix a duality, ambiguity of the situation: yes, at consecutive modernisation 
of the Chinese society well-being of the Chinese Kazakhs increases, they have all pos-
sibilities for development of the national culture. At the same time prompt economic 
development of SUAR, urbanization, development of a tourist infrastructure, at least, 
alter traditional farm patterns together with the immemorial territories of Kazakh no-
mads, actually approaching an authentic Kazakh community to lose of the national 
originality.

Keywords: Kazakhs, PRC, Kazakhstan, culture, nomads, sedentarization, tourism.
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Е. В. Гобова
КОНЦЕПТУАЛЬНІ МЕТАФОРИ НА ПОЗНАЧЕННЯ СТОСУНКІВ ГОН-

КОНГУ ТА МАТЕРИКОВОЇ ЧАСТИНИ КНР (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДРУКО-
ВАНИХ ЗМІ)

У пропонованій статті ми зробили спробу класифікації та аналізу концепту-
альних метафор відносин Гонконгу та материкової частини Китаю. Для повно-
цінного відстеження матеріалів необхідно було розглянути особливості номінацій 
материкового Китаю в медіа-просторі Гонконгу в контексті розвитку відносин 
між особливим автономним округом Гонконг та Китайською Народною Республі-
кою за останнє десятиліття. На відміну від типового дослідження концептуаль-
них метафор у відносинах між двома країнами, у випадку з Гонконгом та КНР 
визначення пошукових ключових слів ускладнюється відсутністю однозначного 
терміна на позначення Китаю та китайців, що стосується винятково материкової 
частини.

Ключові слова: концептуальні метафори, Гонконг, материковий Китай, ЗМІ 
Гонконгу.

Е. В. Гобова
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МЕТАФОРЫ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ГОНКОН-

ГОМ И МАТЕРИКОВЫМ КИТАЕМ (НА МАТЕРИАЛАХ ПЕЧАТНЫХ 
СМИ)

В предложенной статье сделана попытка классификации и анализа концеп-
туальных метафор отношений Гонконга и материковой части Китая. Для полно-
ценного отслеживания материалов необходимо было рассмотреть особенности 
номинаций материкового Китая в медиа-пространстве Гонконга в контексте раз-
вития отношений между специальным автономным округом Гонконг и КНР за 
последнее десятилетие. В отличие от типичного исследования концептуальных 
метафор в отношениях между двумя странами, в случае с Гонконгом и КНР опре-
деление ключевых слов для поиска усложняется отсутствием однозначного тер-
мина, обозначающего исключительно материковый Китай или его жителей. 

Ключевые слова: концептуальные метафоры, Гонконг, материковый Китай, 
СМИ Гонконга.

Ye. Hobova
CONCEPTUAL METAPHORS FOR HONG KONG AND MAINLAND CHI-

NA RELATIONS (BASED ON THE MATERIALS OF PRINTED MEDIA)
The paper is an attempt of classifying and analyzing conceptual metaphors of rela-

tions between Hong Kong and the Mainland China. For an effective monitoring of ma-
terials it was necessary to specify the nominations used for Mainland China in the 
media of Hong Kong in the context of the connections development between the SAR 
and the PRC during the last decade. Unlike a typical collection and analysis of concep-
tual metaphors describing ties between two countries, in this case the search was com-
plicated due to most terms for “Mainland China” having broader meanings with only 
several keywords designated exclusively.

Keywords: conceptual metaphors, Hong Kong, Mainland China, Hong Kong 
media.



215

С. А. Зайченко
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ СУЧАСНОГО КИТАЙСЬКОГО КІНЕ-

МАТОГРАФУ
Стаття присвячена дослідженню особливостей перекладу китайського кінема-

тографу на прикладі художнього фільму “Синій паперовий змій” («蓝风筝») су-
часного кінорежисера Тяня Чжуанчжуана (田壮壮). Ця кінострічка повною мірою 
віддзеркалює культурно-історичні процеси, що відбулися в Китаї в 50–60-х роках 
XX століття. Об’єктом дослідження є переклад художнього синофільму як про-
відник новаторських ідей у сфері перекладацької діяльності. Предмет дослі-
дження – лексико-семантичні і граматичні труднощі адекватного перекладу кіно-
стрічки “Синій паперовий змій” на підґрунті соціально-політичних та культурних 
перетворень у китайському суспільстві в середині XX століття. Мета роботи по-
лягає у виявленні та дослідженні лінгвістичних і екстралінгвістичних аспектів 
перекладу китайського кінематографу на базі методології і концепцій російських 
та зарубіжних вчених-синологів, а також в аналізі перекладацьких трансформа-
цій, необхідних під час кіноперекладу. Висновки цієї роботи за допомогою 
аналітико-оціночного (безпосередній аналіз фрагментів тексту з подальшим уза-
гальненням результатів) методу дослідження дозволять сформувати оптимальну 
тактику і стратегію перекладу китайського кінематографу. Актуальність дослі-
дження обумовлена, з одного боку, недостатньою вивченістю проблеми пере-
кладу творів сучасного китайського кіномистецтва, а також дефіцитом загально-
доступних, авторитетних і вартих довіри джерел, з іншого боку – необхідністю 
висвітлення питання одночасно на теоретичній і практичній основах, зокрема 
тому, що такі аспекти кіноперекладу на сьогоднішній день не досить масово 
представлені в прикладних наукових дослідженнях.

Ключові слова: кінопереклад, китайський кінематограф, Тянь Чжуанчжуан, 
перекладацькі стратегії, лінгвокультурологія.

С. А. Зайченко
Особенности перевода современного китайского кинематографа
Статья посвящена исследованию особенностей перевода китайского кинема-

тографа на примере художественного фильма “Синий воздушный змей” («蓝风筝») 
современного кинорежиссера Тяня Чжуанчжуана (田壮壮). Эта кинолента в пол-
ной мере отражает культурно-исторические процессы, происходившие в Китае в 
50–60-х годах XX века. Объектом исследования является перевод художествен-
ного синофильма как проводник новаторских идей в сфере переводческой дея-
тельности. Предмет исследования – лексико-семантические и грамматические 
трудности адекватного перевода киноленты “Синий воздушный змей” на почве 
социально-политических и культурных преобразований в китайском обществе 
середины XX века. Цель исследования заключается в выявлении и изучении 
лингвистических и экстралингвистических аспектов перевода китайского кине-
матографа на базе методологии и концепций российских и зарубежных ученых-
синологов, а также в анализе переводческих трансформаций, необходимых при 
кинопереводе. Выводы данной работы с помощью аналитико-оценочного метода 
исследования позволят определить оптимальную тактику и стратегию перевода 
китайского кинематографа. Актуальность исследования обусловлена, с одной 



216

стороны, недостаточной изученностью проблемы перевода произведений совре-
менного китайского киноискусства, а также дефицитом общедоступных, автори-
тетных и заслуживающих внимания источников, с другой стороны – необходимо-
стью освещения вопроса одновременно на теоретической и практической основах, 
особенно потому, что такие аспекты киноперевода на сегодняшний день не доста-
точно массово представлены в прикладных научных исследованиях.

Ключевые слова: киноперевод, китайский кинематограф, Тянь Чжуанчжуан, 
переводческие стратегии, лингвокультурология.

S. Zaichenko
SPECIFICITY OF TRANSLATION TECHNIQUES AND STRATEGIES 

USED WHEN TRANSLATING CHINESE FILMS
Relevance of research is determined by an observable deficiency of authoritative 

observations on the art of film translation en masse and Chinese cinema specifically. It 
is common knowledge that research issue is insufficiently explored in the post-Soviet 
space. Topic of the research is framed as follows: Specificity of translation techniques 
and strategies used when translating Chinese feature films. Apropos of this, the cult 
Chinese film director Tian Zhuangzhuang’s (田壮壮) famous movie called “The Blue 
Kite” (蓝风筝) is being analyzed. This movie requires comprehensive investigation, 
because it reflects socio-cultural and historical processes taking place in China during 
the 1950s and 60s. Object of research – Chinese feature film translation as a process of 
generating innovative ideas in the field of translation studies. Subject of research – 
grammatical, lexical and stylistic difficulties of translation of Tian Zhuangzhuang’s 
movie. Research target lies in disclosure, comprehensive analysis and systematization 
of linguistic and extra-linguistic aspects of translation of Chinese movies. Besides, this 
paper aims at analyzing specific translation strategies and techniques used during the 
translation process of “The Blue Kite” into Ukrainian. In order to come up to a reaso-
nably sufficient conclusion, various socio-historical and cultural contributing factors 
must be considered. Additionally, present research employs a theoretical-experimental 
basis from the standpoint of a wide range of sciences: translation studies, ethno-lin-
guistics, comparative linguistics and linguo-culturology. Results of research constitute 
a theoretical and practical foundation for a multiple-lens approach towards translation 
of Chinese films and for a comprehensive investigation of the art of film translation 
from an intercultural perspective. Besides, conclusions may be used in comparative 
linguistics, which is essential for strengthening the intercultural dialogue and en-
hancing mutual understanding between the two cultures. 
Keywords: film translation, Chinese cinema, Tian Zhuangzhuang, translation tech-

niques, linguoculturology.

Ю. В. Патлань
ПРО РОЛЬ ПЕРЕКЛАДІВ ЛУ СІНЯ У ВИВЧЕННІ ТА ВИДАННІ ТВО-

РІВ ВАСИЛЯ ЄРОШЕНКА В СРСР ТА НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОС-
ТОРІ

У статті вперше подано огляд та аналіз основних збірок Єрошенка, виданих 
з 1962-го до 2014 року. Розкрито причини підготовки перекладів текстів пись-
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менника російською мовою за китайськими перекладами Лу Сіня. За архівними 
документами з’ясовано принципи укладання Р. С. Бєлоусовим першої збірки 
В. Я. Єрошенка “Сердце орла” (1962) та вплив їх на всі наступні видання текстів 
письменника. Подано аналіз нової збірки – “Книга сказок” (2014), до якої знову 
увійшли переклади з перекладів Лу Сіня. Зроблено висновок, що книги В. Я. Єро-
шенка фахівці мають готувати текстологічно за оригіналами текстів письменника 
японською мовою та есперанто зі збереженням структури збірок 1920-х років. 
Видання ж за перекладами мають включати коментар та аналіз особливостей 
мови Лу Сіня, його праці упорядника та коментатора прижиттєвих китайських 
видань Єрошенка.

Ключові слова: В. Я. Єрошенко, Лу Сінь, Р. С. Бєлоусов, текст, переклади, 
текстологія, “Сердце орла”, “Книга сказок”.

Ю. В. Патлань
О РОЛИ ПЕРЕВОДОВ ЛУ СИНЯ В ИЗУЧЕНИИ И ИЗДАНИИ ПРОИЗ-

ВЕДЕНИЙ ВАСИЛИЯ ЕРОШЕНКО В СССР И НА ПОСТСОВЕТСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ

В статье впервые дан обзор и анализ основных сборников Ерошенко, издан-
ных с 1962-го по 2014 год. Раскрыты причины подготовки переводов текстов пи-
сателя на русский язык по китайским переводам Лу Синя. По архивным доку-
ментам выявлены принципы составления Р. С. Белоусовым первого сборника 
В. Я. Ерошенко “Сердце орла” (1962) и влияние их на все последующие издания 
текстов. Дан анализ нового сборника – “Книга сказок” (2014), куда вновь вошли 
переводы с переводов Лу Синя. Сделан вывод, что книги В. Я. Ерошенко специа-
листы должны готовить текстологически по оригиналам текстов писателя на 
японском языке и эсперанто с сохранением структуры сборников 1920-х годов. 
Издания же с переводов должны включать комментарий и анализ особенностей 
языка Лу Синя, его работы составителя и комментатора прижизненных китай-
ских изданий Ерошенко.

Ключевые слова: В. Я. Ерошенко, Лу Синь, Р. С. Белоусов, текст, переводы, 
текстология, “Сердце орла”, “Книга сказок”.

Yu. Patlan
ON THE ROLE OF LU XUN’S TRANSLATIONS IN THE RESEARCH AND 

PUBLICATION OF TEXTS OF VASILY EROSHENKO IN THE USSR AND IN 
THE POST-SOVIET STATES

The paper for the first time provides an overview and analysis of the most important 
Eroshenko’s storybooks published from 1962 until 2014. The reasons for using the 
Chinese translations made by Lu Xun for the publications of the Russian writer are ex-
plained. Using archive documents, we disclose the principles used by R. S. Belousov 
for the publication of “Eagle’s Heart” (1962), the first collection of V. Ya. Eroshenko’s 
works in Russian, and their influence on all subsequent publications of his texts. The 
analysis of the new collection, “The Book of Fairy Tales” (2014), which included re-
translations from the translations of Lu Xun, is made. It is concluded that it should be 
better to publish Eroshenko’s works using the original texts in Japanese and Esperanto 



218

and preserving the structure of collections published in 1920s. When using Lu Xun 
translations, it is better to include commentaries and to analyze the features of his style 
and language, as well as his work as the composer and commentator of Eroshenko’s 
intravital works published in Chinese books.

Keywords: V. Ya. Eroshenko, Lu Xun, R. S. Belousov, text, translations, textology, 
“Eagle’s Heart”, “The Book of Fairy Tales”.
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