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China’s Crisis CommuniCation During the Primal PerioD
of CoViD-19 ePiDemiC

Ye. Hobova 
PhD (Linguistics), Junior Researcher
A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine
4, Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001, Ukraine
Gobova42@gmail.com

Coronavirus epidemic that started in late 2019 in Wuhan, became an unprecedented 
challenge for the Chinese healthcare system and Chinese diplomacy. The paper analyses 
the measures and claims made by official China from the point of the crisis communication 
theory. Crisis management strategies and actions in the public infosphere of China during 
the initial stage of new coronavirus pneumonia spread within the country. Using the writ-
ten texts of MFA of PRC press conferences and news messages in the key official informa-
tion agencies, the main narratives of internal and external communication are examined. 
The analysis highlights flaws on the stage of initial response to the crisis – untimely reac-
tion, uncoordinated measures, lack of empathic messages. All of that may lead to compli-
cations in reputation repair and further increase of China’s reputational burden in the 
context of healthcare crises. Content of the narratives found in the material, despite the 
shortcomings in the communication of Wuhan epidemic, shows the current trends in Chi-
nese foreign relations. Proactive formation of a “responsible great state” image is one of 
the most prominent traits in the MFA speakers’ rhetoric. Internal crisis communication had 
consistent promotion of information on personal safety measures and hygiene recommen-
dations for the epidemic. Such a strategy combined with the general narrative of “people’s 
battle with the disease” helped at least in part to reduce panic within the society. Epidemic 
in the foreign media also became a part of the general epidemic discourse in the Chinese 
traditional media. References to current foreign relations concepts, accurate action coordi-
nation with the Chinese information agencies, in particular, showed overall preparedness 
of the country’s official representatives to this kind of situation. In general, taking into ac-
count the discovered shortcomings, the stage of initial response to the crisis exhibited 
satisfactory actions of corresponding institutions and efficiency of international relations 
concepts that were guiding these actions.

Keywords: crisis communication, COVID-19, China, foreign affairs, narrative
 



6

Кризова КомуніКація Китаю на початКовому етапі
епідемії COVID-19
Є. В. Гобова

На початку 2020 року Китай, а невдовзі і весь світ, постав перед безпреце-
дентними викликами в охороні здоров’я, економіці, зовнішніх відносинах, со-
ціальній та політичній сферах. Епідемія коронавірусної пневмонії COVID-19, 
що виникла в місті Ухань, поставила Китай на перші щаблі у новинах всіх 
країн світу. Чи не вперше за десятиліття Китай привернув до себе настільки 
прискіпливу всесвітню увагу в негативному ключі аж до відвертих проявів 
антикитайських та синофобних настроїв. Якою ж була реакція китайських ме-
діа та дипломатичних кіл на таку кризову ситуацію? Чи дотримувався Китай 
власних принципів у міжнародних відносинах у період епідемії, коли та стала 
на заваді втіленню масштабних планів щодо розбудови проектів ініціативи 
“Одного поясу, одного шляху”? З огляду на пожвавлення тенденції активного 
формування образу “відповідальної великої держави” та посилення власної 
“наративної сили” в останні роки, особливо актуальним є аналіз реакції Ки-
таю на різко негативне висвітлення епідемії в іноземних ЗМІ, що фактично 
стало неочікувано незадовільною оцінкою ефективності м’якої сили Китаю. 
Для успішного антикризового управління в міжнародних відносинах важли-
вим є попередній досвід країни в аналогічних ситуаціях, що складають під-
ґрунтя для довіри та, відповідно, ефективнішої кооперації. Чи став попередній 
досвід боротьби Китаю з епідемією SARS у 2003 році сприятливим чинником 
у формуванні образу країни, що здатна подолати нове лихо? Щоби з’ясувати, 
наскільки підготованим був Китай до запобігання іміджевих втрат та за яки-
ми принципами будувалася його антикризова комунікація на початкових 
етапах, в умовах невизначеності обставин та недостатніх знань про нову ін-
фекційну загрозу, варто звернутися до тих повідомлень, які виходили в офі-
ційному інфопросторі країни.

Одночасно з початком масштабної епідемії у місті Ухань, у західних ЗМІ 
та соціальних мережах почали з’являтися повідомлення, направлені на жор-
стку критику дій Китаю, звинувачення у халатності та недоброчесності у по-
дачі інформації. З огляду на подальший розвиток подій доречно розглянути та 
проаналізувати, яким чином офіційний Китай висвітлював ситуацію у почат-
ковий період кризи, спричиненої COVID-19. “Епідеміологічна” комунікація 
Китаю може бути умовно поділена на два напрямки – зовнішній та внутріш-
ній. Зовнішня комунікація формується офіційними представниками країни 
для закордонних ЗМІ та партнерів, в той час як внутрішня направлена на 
власне населення [王义桅 2020a, 门洪华 2016]. У цих обох випадках карди-
нально відрізняються як засоби донесення інформації, так і її зміст. Для ви-
вчення наративів у зовнішній та внутрішній комунікації нами було залучено 
матеріали прес-конференцій МЗС Китаю та статей від офіційних інформацій-
них агентств країни (中国新闻社, 环球时报, 人民日报, 解放日报, 长江日报). 
Період спостереження склав: від 20 січня до 13 березня 2020 року для прес-
конференцій та від 1 січня до 13 березня 2020 року для новинних статей, або 
від першої згадки про нову коронавірусну інфекцію в Ухані до оголошення 
пандемії ВООЗ. Кількість матеріалів прес-конференцій – 33, що відповідає 
загальній кількості засідань у цей період. Кількість новинних оброблених по-
відомлень – 252 (загальна кількість повідомлень у наскрізному пошуку склала 
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1458, для аналізу було обрано повідомлення, що не дублювали текст основ-
ного джерела та належали до загально-інформаційних, на відміну від галузе-
вих та вузько-тематичного спрямування). Крім того, було відібрано 130 статей, 
в яких розглядалося висвітлення епідемії у іноземних ЗМІ (від 23 січня по 
12 березня 2020 року) – для порівняння риторики зовнішньої та внутрішньої 
комунікації у спільній тематиці. Статті відбиралися за ключовими словами: 
肺炎 (пневмонія), 武汉 (Ухань), 疫情 (епідемія), 冠状病毒 (коронавірусна 
хвороба). А також 外媒 (іноземні ЗМІ) – для формування масиву статей із ре-
акцією на висвітлення епідемії у закордонних, переважно західних медіа. Зі-
браний матеріал був оброблений через парсер китайської мови Smart Hanzi 
Bulk Parser для поділу на слова та став основою для трьох окремих корпусів: 
1) прес-конференції; 2) новини про коронавірус; 3) новини про реакцію за-
хідних ЗМІ.

Задля відтворення повнішої картини “епідеміологічного дискурсу” та оцін-
ки ефективності обраних офіційним Китаєм інформаційних кампаній та нара-
тивів, безумовно необхідне залучення аналізу матеріалів соціальних мереж, 
проте з огляду на особливості функціонування нових медіа в КНР, ретроспек-
тивний аналіз не може бути об’єктивним. З огляду на поширеність цензури 
та низьку толерантність з боку правоохоронних органів до поширення зумис-
не неправдивої інформації, повноцінне відстежування розвитку наративів у 
онлайн-комунікації вкрай ускладнене.

Спалах епідемії коронавірусної пневмонії в Ухані був неочікуваною, проте 
не однозначно безпрецедентною подією – Китай вже стикався з подібною 
кризою через SARS у 2003 році. Важкі репутаційні та економічні наслідки 
для Китаю, очевидно, стали поштовхом до пожвавленої уваги китайських фа-
хівців до дослідження теорій та моделей антикризового управління та зв’язків 
із громадськістю [韩瑞波, 王亚茹 2020; 叶皓 2012], вивчення досвіду інших 
країн у подоланні криз в охороні здоров’я. У теорії антикризового менедж-
менту та комунікацій прийнято розділення процесу відповіді на кризу на два 
етапи – первинна реакція та відновлення репутації [Coombs 2007]. Матеріал, 
обраний для пропонованого дослідження, фактично покриває період первин-
ної реакції та частково відновлення репутації.

Формування власного наративу стало важливим завданням для китайських 
експертів з міжнародних відносин ще з початку 2010-х років. Великої попу-
лярності набули дослідження на цю тему, Сі Цзіньпін у своїх промовах не-
одноразово наголошував на необхідності “розвивати наративну силу” [何良 
2019], “розповісти про хороший Китай” [欧阳辉 2019]. Епідемія коронавірусу 
стала справжнім випробуванням на міцність для цих дипломатичних страте-
гій, які зі свого боку виявилися стійкими, принаймні в масштабах окремих 
регіонів [Stojanovic 2020].

Ефективними заходами у первинній реакції на кризу прийнято вважати – 
швидке реагування, точність подачі інформації, послідовність та поінформо-
ваність речників, пріоритет громадської безпеки, максимальне використання 
інформаційних каналів, висловлення співчуття та підтримка постраждалих 
[Benoit 1995, Coombs 2007]. Незважаючи на те, що реакція місцевих чинов-
ників на поширення нового невідомого інфекційного захворювання в Ухані 
була неадекватною серйозності цієї ситуації, інформування населення та ко-
мунікація у зовнішньому та внутрішньому напрямках розпочалися практич-
но одночасно. Навіть до широкого поширення інформації про коронавірусну 
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пневмонію у китайських ЗМІ почали з’являтися рекомендації щодо дотриман-
ня правил особистої гігієни, використання засобів індивідуального захисту та 
інших заходів стримування поширення інфекції.

Суттєвим чинником, що вплинув на успішність врегулювання ситуації на 
первинному етапі, стала перерва тривалістю в 10 днів між прес-конференція-
ми з нагоди святкування нового року за традиційним китайським календарем. 
Перша прес-конференція після свят відбулася 3 лютого під керівництвом Хуа 
Чуньїн в новому онлайн-форматі через заборону масових публічних зібрань, 
фактично із затримкою на два дні від запланованої дати, яка була попередньо 
озвучена речником Ґеном Шуаном. Поінформованість речників МЗС також 
не завжди відповідала запитам журналістів на зустрічах, наприклад, згаданий 
вище Ґен Шуан не володів інформацією про зараження іноземних громадян в 
Ухані [外交部 2020a]. Сукупність цих факторів може вказувати на недостат-
ню підготованість дипломатичних органів до висвітлення ситуації або відсут-
ність розуміння серйозності ситуації на фоні безпрецедентних безпекових 
заходів у вигляді ізоляції десятимільйонного населення столиці провінції Ху-
бей. Так чи інакше, ці чинники зробили свій внесок у складність подальшого 
відновлення репутації Китаю, показавши недоліки та пробіли у роботі відпо-
відальних служб.

З початком широкого висвітлення епідемії від китайських експертів лунали 
пропозиції “перетворити проблему на можливість”: негативні наслідки уваги 
до Китаю як джерела пандемії мали б нівелюватися його активною гумані-
тарною допомогою та підтримкою постраждалих від хвороби іноземних країн 
[王义桅 2020b, 王仲昀 2020]. Імідж Китаю як “рознощика зарази” мав пере-
йти в образ жертви, що не скорилася та героїчно поборола катаклізм [罗叶丹 
2020]. Фокус мав зміститися з халатності чиновників на героїзм лікарів та 
простих людей, що забезпечували життєдіяльність міст на карантині. Так зва-
на “епідеміологічна дипломатія” (疫情外交) мала стати зброєю проти критики 
Китаю, що межує із синофобією. Окремі дослідники вже відмічають ефектив-
ність такої “маскової дипломатії” та намагань Китаю взяти під свій контроль 
наратив COVID-19 [Verma 2020].

Прес-конференції МЗС є важливим інструментом офіційного Китаю в пер-
шу чергу для комунікації з іноземними ЗМІ, водночас вони привертають не 
меншу увагу з боку китайських громадян. Причиною цьому є те, що вони за-
вжди відбуваються китайською мовою та охоплюють найбільш гострі міжна-
родні та внутрішні питання. Тому не можна стверджувати, що виступи речни-
ків МЗС однозначно направлені до іноземних партнерів, а відповідно, слід 
враховувати наявність елементів внутрішньої комунікації. На користь цього 
свідчить суттєве збільшення кількості новинних повідомлень про коронаві-
русну пневмонію нового типу синхронно з першими згадками про неї у прес-
конференціях МЗС (табл. 1).

Однією з найбільш частотних фраз у прес-конференціях цього періоду ста-
ла “公开、透明、责任” – “відкритість, прозорість, відповідальність”, що сто-
сувалося передусім ставлення Китаю до висвітлення епідеміологічної ситуації 
в країні. Цей наратив підтримує образ Китаю як “відповідальної великої дер-
жави”, який цілеспрямовано формується у дипломатичному дискурсі впро-
довж останніх років [Gao Xiangze 2007, 门洪华 2016, 习近平 2015, 习近平 
2019]. У цілому “відповідальність” 责任 стала одним із ключових слів у анти-
кризовій комунікації на всіх відстежуваних етапах на напрямках – на самому 
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початку Китай ніс відповідальність за висвітлення подій [外交部 2020b], по-
тім Китай закликав своїх іноземних партнерів нести відповідальність за свої 
заяви та дії [外交部 2020c], в більшості випадків це стосувалося США та її 
представників.

Тема власної відповідальності Китаю перетинається з темою “спільної бо-
ротьби” з недугою – задіяння міжнародних зусиль для допомоги Китаю, під-
тримки з боку інших країн. Це контрастує з подальшим висвітленням теми 
“народної боротьби з вірусом” у новинних повідомленнях. До того як Китай 
вийшов переможцем у боротьбі з коронавірусом всередині країни [韩丹丹 
2020, 32] та став ключовим партнером та “наставником” у подоланні панде-
мії поза своїми межами [Triwibowo 2020], риторика його представників зде-
більшого будувалася на стихійному характері цієї кризи, в якій Китай є 
однозначною жертвою, яка потребує підтримки. До проблем, спричинених 
безпосередньо епідемією, поступово додалися окремі випадки антикитай-
ських виступів [杜成敏 2020, 乔新生 2020].

Як вже було зазначено, внутрішня комунікація була синхронізована у часі 
із зовнішньою, що є підтвердженням нерозривного зв’язку цих двох напря-
мів. Масштабне висвітлення епідеміологічного стану в Ухані розпочалося 
одночасно з його обговоренням на прес-конференції МЗС. При цьому тема-
тика та риторика суттєво відрізнялися: виступи речників МЗС в цілому до-
статньо формалізовані, наповнені дипломатичними кліше та усталеними зво-
ротами, що меншою мірою присутні у новинних повідомленнях. Фокус но-
винних повідомлень від самого початку був на рекомендаціях, роз’ясненнях 
та інструкціях щодо дій в умовах епідемії [郑燕芳 2020, 贤集网 2020]. З роз-
витком подій зросла кількість повідомлень про підтримку та допомогу з боку 
міжнародної спільноти та надзвичайні заходи у боротьбі з епідемією [闫岩, 
温婧 2020]. Не менш важливим у внутрішній комунікації було формування 
наративу суспільної витривалості та взаємодопомоги мешканців Уханя [王仲
昀 2020].

Як вже зазначалося вище, окремо було відібрано масив статей про висвіт-
лення перебігу епідемії коронавірусу в закордонних медіа. Цей корпус част-
ково перетинається за змістом із корпусом новинних повідомлень, проте як 
окрема вибірка дає можливість більш широко розглянути особливості анти-
кризового управління наративами на етапі первинного реагування, оскільки, 
на відміну від виступів речників МЗС, вона не обмежується форматом прес-
конференцій. Що характерно, у оглядах закордонних медіа представлені як 
комплементарні, так і достатньо критичні погляди на Китай [乔新生 2020].

З-поміж типових для внутрішньої та зовнішньої комунікації наративів між-
народної підтримки Китаю, несправедливої критики Китаю виділяється тема 
економічних втрат (损失), очікування закордонними партнерами відновлення 
роботи (复工) китайських підприємств. Ці сповіщення здебільшого сповнені 
оптимізму щодо “запасу міцності” китайської економіки, затребуваності ки-
тайської продукції на міжнародному ринку та значущості долі Китаю у світо-
вій економіці [乔新生 2020]. Особливо широко висвітлюються сповіщення 
ЗМІ США, які з одного боку, висловлюють серйозну занепокоєність наслідка-
ми епідемії для власної економіки, а з іншого – поширюють необґрунтовану 
та неправдиву інформацію щодо походження коронавірусної інфекції, що зре-
штою призводить до дискримінації громадян Китаю поза його межами [杜成
敏 2020, 乔新生 2020]. Ці повідомлення подаються у контрасті з новинами 
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про прояви суспільної відповідальності, громадської витримки та взаємодо-
помоги в умовах епідеміологічної загрози, що вказує на подібність управлін-
ня наративами у внутрішній та зовнішній комунікації.

Початкова реакція Китаю на проблему висвітлення епідемії у світі пока-
зує, що у період від перших повідомлень щодо поширення нової хвороби і 
до офіційного проголошення пандемії у світі не було чіткого бачення та стра-
тегії щодо запобігання іміджевих втрат на міжнародній арені. Зусилля ди-
пломатичних служб, медіа та публічних осіб, що представляють КНР у світі, 
не мали єдиного спланованого напрямку та були направлені скоріше на спо-
радичне реагування на окремі відкрито антикитайські та фейкові повідо-
млення. Тільки на початку березня, коли епідеміологічна ситуація в Ухані 
була відносно врегульована та були визначені протоколи лікування хвороби, 
риторика речників МЗС КНР та інших офіційних осіб отримала більш чіткі 
та недвозначні риси позиції захисту, а з подальшим розвитком подій за меж-
ами країни та діями ВООЗ (як-то проголошення пандемії коронавірусу 13 бе-
резня) – поступово перейшла у критичну. Фактично спікери МЗС у своїх за-
явах спиралися на вже готові зовнішньополітичні концепції та теми – спіль-
нота єдиної долі людства, відповідальна велика держава, розбудова проектів 
ОПОШ.

Внутрішня комунікація у початковий період епідемії, відображена в по-
відомленнях державних інформагентств, показує інакшу тенденцію – ней-
тральна подача інформації про нове захворювання у перших сповіщеннях 
поступово перейшла у рекомендаційні настанови щодо правил гігієни та ка-
рантинних заходів, а згодом у описи героїчної “народної боротьби з віру-
сом”. Поняття “суспільної витривалості” є важливим поняттям у теорії кри-
зової комунікації та добре досліджене китайськими фахівцями зі зв’язків із 
громадськістю [韩瑞波, 王亚茹 2020], саме звернення до цього наративу по-
казує професійність дій традиційних медіа, зусилля яких були направлені на 
погашення панічних настроїв серед населення [闫岩, 温婧 2020]. Втім, пові-
домлення від офіційних новинних агентств є лише частиною загального ін-
формаційного потоку, важливу частку якого становлять соціальні мережі, ко-
трі меншою мірою регулюються та за кризових умов часто стають джерелом 
розповсюдження завідомо неправдивих даних [郑燕芳 2020]. Оперативний 
контроль та стримування таких повідомлень у засобах онлайн спілкування 
не завжди є можливим, тому нейтральна та оптимістична тональність офі-
ційних повідомлень мала важливу роль противаги, але, з іншого боку, могла 
сприйматися як нещира та формальна. У цілому такий підхід виявився до-
статньо ефективним, зокрема у подачі актуальної інформації про карантинні 
заходи, обмеження, стан досліджень хвороби та профілактичні рекомендації 
для населення. Зокрема, роз’яснення щодо особливостей “нової пневмонії 
невідомого походження” з’явилися ще у найперших повідомленнях про хво-
робу в Ухані [贤集王 2020], так само як і роз’яснення правових засад окре-
мих нововведень [中国新闻网 2020].

Характерним виявилося різке збільшення новинних повідомлень про но-
вий коронавірус в один день із першою згадкою цієї хвороби у прес-
конференції МЗС (від 6 до 16), що підтверджує координованість дій держав-
них інформагентств та дипломатичних інституцій. При цьому наративи у 
зовнішній та внутрішній комунікації у цей період практично не перети-
наються.
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Табл. 1: Кількість повідомлень про коронавірусну пневмонію
у загальній вибірці новин за датами за січень 2020 року

Недоліки зовнішньої комунікації на початку січня 2020 року вказують на 
недостатню внутрішню злагодженість дій відповідних інституцій, невчасне 
надання актуальної інформації, ймовірне недооцінення серйозності обставин. 
Невідповідна риторика речників МЗС та брак поточного інформування на 
фоні закриття цілого міста створили великий пробіл у інформаційному полі, 
який заповнювали численні неперевірені та не завжди правдиві джерела [Ci-
nelli et al 2020]. Водночас наявність розроблених концептів міжнародних від--
носин допомогла закласти основу для подальших успіхів “маскової”, або 
“епідеміологічної дипломатії”.

Внутрішня комунікація на первинному етапі була більш коректно спрямо-
вана на забезпечення населення необхідною для громадської безпеки інфор-
мацією, що, найімовірніше, дозволило запобігти стрімкому поширенню па-
нічних настроїв через брак обізнаності щодо плану дій. В умовах недостатньої 
вивченості та обмежених клінічних даних щодо перебігу, контагіозності та 
лікування нової коронавірусної пневмонії роль традиційних медіа виявилася 
надзвичайно важливою.

Виходячи з результатів аналізу повідомлень внутрішньої та зовнішньої 
офіційної комунікації та антикризового управління, можна припустити, що 
загалом послідовна поведінка представників Китаю на етапі первинної реак-
ції дає можливість для відносно успішного відновлення репутації на наступ-
них етапах. На користь цього свідчать успіхи у боротьбі з коронавірусом 
всередині країни, масштабна гуманітарна допомога іншим країнам, активна 
науково-технічна співпраця. Водночас жорстка інформаційна політика в купі 
з популярними стереотипами про Китай як “авторитарну”, “комуністичну” 
державу ставлять під сумнів можливість швидкого зростання рівня довіри до 
офіційних китайських джерел інформації. Таким чином, вже існуючий репу-
таційний тягар, незважаючи на задовільну комунікацію на етапі первинного 
реагування, може завадити повноцінному відновленню реноме Китаю на 
міжнародній арені.
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Кризова КомуніКація Китаю на початКовому етапі
епідемії COVID-19
Є. В. Гобова

Епідемія коронавірусу, що розпочалася наприкінці 2019 року в Ухані, стала без-
прецедентним випробуванням не тільки для системи охорони здоров’я, але й для ки-
тайської дипломатії. У статті розглянуто та проаналізовано низку дій та заяв із боку 
офіційного Китаю з точки зору теорії публічної кризової комунікації. Описано стра-
тегії та заходи антикризового управління у публічному інфопросторі Китаю у пер-
винний період розповсюдження нової коронавірусної пневмонії всередині країни. На 
матеріалах текстів прес-конференцій МЗС КНР та новинних повідомлень у ключових 
офіційних інформагентств розглянуто основні наративи у внутрішній (всередині 
країни) та зовнішній (поза межами Китаю) комунікації. Аналіз показав недоліки на 
етапі первинної відповіді на кризу – невчасне реагування, неузгодженість дій, брак 
емпатичних повідомлень. У майбутньому це може призвести до труднощів у віднов-
ленні репутації та, як наслідок, до посилення репутаційного тягаря Китаю у кон-
тексті криз в охороні здоров’я. Зміст виявлених наративів, попри недоліки комунікації 
у висвітленні епідемії в Ухані, відображає поточні тенденції у зовнішній політиці 
Китаю. Проактивне формування власного образу “відповідальної великої держави” 
стало одним із найпомітніших проявів у риториці речників МЗС КНР. Внутрішній 
напрямок кризової комунікації відзначився послідовним інформуванням населення 
щодо запобіжних заходів та правил гігієни у період епідемії. Разом із загальним на-
ративом “народної боротьби з хворобою” така стратегія допомогла принаймні част-
ково загасити панічні настрої у суспільстві. Особливості висвітлення епідемії у 
іноземних ЗМІ також стали частиною загального дискурсу епідемії у традиційних 
медіа Китаю. Посилання на актуальні концепції міжнародних відносин, чітка коор-
динація дій із китайськими інформагентствами стали позитивними показниками 
підготовленості офіційних представників країни до такої ситуації. Загалом, з ураху-
ванням виявлених недоліків, етап первинної реакції на кризу показав задовільну ро-
боту відповідних інституцій та дієвість зовнішньополітичних концепцій, якими ця 
робота була скерована.

Ключові слова: кризова комунікація, COVID-19, Китай, міжнародні відносини, 
наратив

Кризисная КоммуниКация Китая на начаЛьном этапе
эпидемии COVID-19
Е. В. Гобова

Эпидемия коронавируса, начавшаяся в конце 2019 года в Ухане, стала беспреце-
дентным испытанием не только для системы здравоохранения, но и для китайской 
дипломатии. В статье рассмотрен и проанализирован ряд действий и заявлений со 
стороны официального Китая с точки зрения теории публичной кризисной коммуни-
кации. Описаны стратегии и мероприятия антикризисного управления в публичном 
инфопространстве Китая в начальный период распространения новой коронавирус-
ной пневмонии в границах страны. На материалах текстов пресс-конференций МИД 
КНР и новостных сообщений ключевых официальных информагентств рассмотрены 
основные нарративы во внутренней (внутри страны) и внешней (вне Китая) комму-
никации. Анализ выявил недостатки на этапе первичного ответа на кризис – несвое-
временное реагирование, несогласованность действий, недостаток эмпатических со-
общений. В будущем это может привести к сложностям во возобновлении репутации 
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и, как результат, к усилению репутационного бремени Китая в контексте кризисов в 
здравоохранении. Содержание выявленных нарративов, невзирая на недостатки ком-
муникации в освещении эпидемии в Ухане, отображает настоящие тенденции во 
внешней политике Китая. Проактивное формирование собственного образа “ответ-
ственной большой державы” стало одним из наиболее ярких проявлений в риторике 
спикеров МИД КНР. Внутреннее направление кризисной коммуникации отличилось 
последовательным информированием населения относительно мер предосторож-
ности и правил гигиены в период эпидемии. Вместе с общим нарративом “народной 
борьбы с заболеванием” такая стратегия помогла, по крайней мере частично, зага-
сить панические настроения в обществе. Особенности освещения эпидемии в ино-
странных СМИ также стали частью общего дискурса эпидемии в традиционных ме-
диа Китая. Ссылки на актуальные концепции международных отношений, четкая 
координация действий с китайскими информагентствами стали позитивными пока-
зателями подготовки официальных представителей страны к подобной ситуации. В 
целом, с учетом выявленных недостатков, этап первичной реакции на кризис показал 
удовлетворительную работу соответствующих институций и эффективность внешне-
политических концепций, которыми эта работа руководилась.

Ключевые слова: кризисная коммуникация, COVID-19, Китай, международные 
отношения, навратив
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Global climate change, scarcity of natural resources and the global trend of sustainable 
development have led to the transformation of the energy sector. Moreover, the balanced 
management of natural resources is one of the critical challenges for governments around 
the world. Renewable energy is the way to overcome the shortage of traditional energy 
sources and reduce carbon dioxide emissions into the environment. It is the development 
of renewable energy and access to low-cost, reliable, sustainable and modern energy sources 
that is one of the seventeen sustainable development goals adopted by the UN in 2015.

China’s rapid economic development, which began 40 years ago with a comprehensive 
reform policy, has led to a growing demand for energy. Since 1978, the Chinese govern-
ment has introduced many measures to attract investment and restructure the energy sector. 
In 2018, according to the international organization Enerdata, China ranked first in energy 
production, sales and consumption, ahead of the United States and Japan.

The growth rate and size of the Chinese economy require significant energy consump-
tion, so along with the preservation of traditional energy sources, China is actively in-
creasing the generation of electricity from renewable sources, mainly solar and wind. 
Statistics show that China has a leading position in the field of renewable energy and is the 
largest investor in it. China has the highest share of solar energy consumption in the world, 
and wind energy is the second most important renewable energy in the country. It is in 
these sectors of renewable energy that most specialists are employed. China has significant 
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investment resources for the further development of renewable energy, which meets the 
national goal.

The article presents a retrospective analysis of China’s energy sector transformation, 
a description of the current state of production and consumption of traditional and re-
newable energy.

Keywords: China, green energy, renewable energy, energy transformation, green 
growth, low carbon economy

ЕНЕРГЕТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ В КИТАЇ: ШЛЯХ
ДО ГЛОБАЛЬНОГО ЛІДЕРСТВА В АЛЬТЕРНАТИВНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ
О. В. Дроботюк, В. Є. Осадчук, В. О. Шайдецька

В умовах загострення глобальної проблеми дефіциту природних ресурсів 
альтернативні джерела енергії набувають стратегічного значення для країн 
світу у боротьбі з енергетичною кризою, забрудненням довкілля та у забезпе-
ченні сталого розвитку. Як одна з найбільших економік світу із швидкою ін-
дустріалізацією та рівнем урбанізації, що зростає, Китай посідає перші пози-
ції за виробництвом та споживанням енергії (табл. 1).

Таблиця 1
Місце КНР у глобальній енергетиці, 2018 р.

№
Виробництво Споживання

Зовнішній торго-
вельний баланс 
(енергетичний)

Частка відновлюва-
них джерел у вироб-

ництві електроенергії

країна млн 
т.н.е. країна млн 

т.н.е. країна млн 
т.н.е. країна  %

1 КНР 2534 КНР 3164 КНР 693,8 Норвегія 97.88
2 США 2175 США 2258 Японія 392,3 Нова Зеландія 83.07
3 РФ 1492 Індія 929 Індія 346,0 Бразилія 82.46
4 Саудівська 

Аравія 676 РФ 800
Південна 
Корея 260,3 Колумбія 75.73

5 Індія 588 Японія 424 Німеччина 198,8 Венесуела 70.77
6

Канада 526
Південна 
Корея 307 Італія 120,7 Канада 65.86

7 Індонезія 441 Німеччина 301 Франція 116,9 Швеція 55.27
8 Австралія 426 Канада 301 Туреччина 110,3 Португалія 52.18
9

Іран 418 Бразилія 290
Тайвань 
(КНР) 105,9 Чилі 46.84

10 Бразилія 292 Іран 265 Іспанія 102,0 Румунія 41.27
Джерело: [Enerdata, 2019] 

За оцінками китайських вчених, тривалість експлуатації ресурсів вугілля, 
нафти та природного газу в Китаї становить менше 100, 15 та 30 років відпо-
відно [Zhao, Zhang, Hubbard, & Yao 2013]. Враховуючи попит на енергетику 
та ресурсний потенціал країни, уряд КНР прийняв ряд заходів для розвитку 
альтернативної енергетики. Тому протягом останнього десятиліття енергетич-
на галузь досягла значного прогресу для прискорення стійких інновацій в 
енергетиці. Вітрова та сонячна фотоелектрична промисловість, лідером в 
яких є Китай, продемонстрували свою здатність знижувати енерговитрати за 
останні 10 років. Світова базова ціна на сонячну енергію знизилася на 84 %, а 
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на вітрову – на понад 50 %, порівнюючи з 2010 роком. Вітрова та сонячна 
енергія почали в середньому в усьому світі випереджати новостворене ви-
робництво електроенергії на викопному паливі за вартістю. У багатьох час-
тинах світу вартість енергії від вітрових та сонячних фотоелектричних 
батарей зараз нижча, ніж у нових вугільних та газових установок. Тим часом 
ціна зберігання літій-іонних акумуляторів знизилася приблизно на 85 % з 
2012 року.

Таблиця 2
Глобальні лідери в альтернативній енергетиці у 2018 році

Показники Перше 
місце

Друге 
місце

Третє 
місце

Четверте 
місце

П’яте
місце

Інвестиції у відновлювані 
джерела енергії та палива 
(без врахування гідроенергії 
понад 50 МВт)

Китай США Японія Індія Австралія

Інвестиції у відновлювані 
джерела енергії та паливо на 
одиницю ВВП

Палау Джибуті Марокко Ісландія/Сербія

Потужність геотермальної 
енергетики Туреччина Індонезія США Ісландія Нова Зе-

ландія
Потужність гідроенергетики Китай Бразилія Пакистан Туреччина Ангола
Потужність сонячної фото-
вольтаїки (PV) Китай Індія/США Японія Австралія

Потужність сонячної тепло-
вої енергетики (CSP) Китай/Марокко Південна 

Африка
Саудівська 

Аравія –

Потужність вітрової енерге-
тики Китай США Німеччи-

на Індія Бразилія

Потужність сонячних водо--
нагрівачів Китай Туреччина Індія Бразилія США

Виробництво біодизеля США Бразилія Індонезія Німеччи-
на Аргентина

Виробництво етанолу США Бразилія Китай Канада Таїланд
Джерело: [REN21 2019]

У сучасних умовах спостерігається тенденція до прискореного енерге-
тичного переходу у багатьох провідних країнах світу, і в Китаї зокрема. У 
2019 році Міжнародне енергетичне співтовариство Всесвітнього економічно-
го форуму в Китаї висвітлило багато прикладів нових, корисних для суспіль-
ства інновацій у енергетичному секторі, які сприяють прискоренню енерге-
тичного переходу. Метою більшості створених інновацій є скорочення викидів, 
енергоефективність, системна ефективність, інтеграція відновлюваних дже-
рел енергії та доступ до електроенергії [World Economic Forum 2020].

У своїй роботі “Characteristics of China’s Energy Transformation” Чжу та Ван 
виокремлюють три характерні особливості енергетичної трансформації КНР: 
1) Китай вступив в еру вугілля в 1960-х роках, що є на 100 років пізніше, аніж 
Німеччина та на 80 років пізніше, аніж США; 2) розподіл відновлюваних 
джерел енергії в КНР не відповідає рівню споживання, та центр розподілу ре-
сурсів відокремлений від центру споживання енергії; 3) споживання енергії в 
Китаї ще перебуває у стадії зростання через індустріалізацію та урбанізацію 
[Zhu&Wang 2019].
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Перша та третя тези, які були висунуті Чжу і Ван, підтверджуються ста-
тистичними даними про сучасний розподіл виробництва енергії. Так, згідно з 
річними статистичними звітами про глобальну енергетику, що видаються кон-
салтинговою компанією у енергетичній галузі Enerdata, більше 70 % видобут-
ку припадає на вугілля (рис. 1–2). Китай є найбільшим споживачем первинної 
енергії у світі, його частка становить 48 % у світовому споживанні вугілля та 
лігніту (61 % – від національного обсягу).

Разом із збереженням частки традиційних джерел енергії у структурі енерге-
тичної галузі Китаю зростає виробництво альтернативної енергії – частка гене-
рації електроенергії з відновлюваних джерел у 2018 р. становила 26,3 % (рис. 3).

Джерело: складено авторами на основі [Enerdata 2019]
Рис. 3. Динаміка виробництва альтернативної електроенергії КНР,

% загального виробництва електроенергії

Суттєві досягнення Китай має у генерації енергії з відновлюваних джерел, 
зокрема він є лідером за встановленою потужністю гідроелектростанцій 
(ГЕС), сонячних та вітрових електростанцій (СЕС, ВЕС). За оцінками Між-
народного агентства з відновлюваної енергетики, за встановленою потужніс-
тю альтернативної енергетики Китай посідає перше місце (696,87 ГВт), випе-
реджаючи США (245,25 ГВт), Бразилію (135,67 ГВт), Німеччину (120,01 ГВт) 
й Індію (117,92 ГВт) [IRENA 2019].

За даними Міжнародного енергетичного агентства, Китай є найбільшим 
виробником сонячних фотомодулів – 73 % глобального ринку припадає на 

Джерело: [Enerdata 2017]
Рис. 1. Розподіл виробництва енергії
за енергоносіями КНР у 2016 р., %

Джерело: [Enerdata 2019]
Рис. 2. Розподіл виробництва енергії
за енергоносіями КНР у 2018 р., %
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китайських виробників (6 % – на Південну Корею, 5 % – на Малайзію, 3 % – 
на країни ЄС) [IEA 2019]. Як результат, у Китаї розміщені найпотужніші СЕС:

– Golmud Desert Solar Park (потужність 4,5 ГВт),
– Haixi Delingha Solar Park (2 ГВт),
– Pavagada Solar Park (2 ГВт),
– Tengger Desert Solar Park (1,5 ГВт),
– Jinchuan, Gansu (1 ГВт)1.
Згідно з даними Bloomberg New Energy Finance, до найбільших світових 

виробників вітрогенераторів у 2018 році (за введеною потужністю) належать 
Goldwind (6,66 ГВт) – друга позиція після Vestas (10,09 ГВт, Данія), Envision – 
п’ята (3,28 ГВт), Ming Yang – сьома (2,44 ГВт), Nordex – восьма (2,43 ГВт), 
Guodian UP – дев’ята (1,29 ГВт), Windey – десята (0,94 ГВт) [Bloomberg New 
Energy Finance 2019].

Не останнє місце у таких вражаючих результатах посідає державна політи-
ка у секторі альтернативної енергетики. Сучасна політика китайського уряду 
в енергетичній галузі спрямована на зростання ролі альтернативних джерел 
енергії. Підґрунтям для цього є: 1) вичерпаність традиційних ресурсів; 2) за-
гострення екологічної кризи в КНР та світі в цілому; 3) відносно низька вар-
тість експлуатації.

Розвиток альтернативної енергетики в КНР розпочався із сільського госпо-
дарства. Так, до 1990-х років керівні принципи були спрямовані саме на роз-
будову енергетичної складової сільського господарства у зв’язку з дефіцитом 
палива, який виник у галузі. З 1990-х до середини 2000-х поступово почали 
з’являтися спеціалізовані програми та закони в секторі альтернативної енер-
гетики та ті, що стосувалися вирішення проблем забруднення повітря. Серед 
найбільш важливих – Закон про відновлювану енергію, що почав діяти у 
2005 році, до якого у 2009 році було внесені зміни. Окрім законів, у Китаї роз-
робили низку п’ятирічних планів, середньо- та довгострокових стратегій, в 
яких викладено основні положення та принципи розвитку альтернативної 
енергетики [Liu 2019].

Таблиця 3
Ключові нормативно-правові акти з розвитку

альтернативної енергетики в КНР

Рік Програма, план,
стратегія, закон Ключові положення

1995 Керівництво з розвитку 
нової і відновлюваної 
енергії в Китаї 

Визначення пріоритетних напрямів розвитку віднов-
люваної енергетики, майбутніх завдань, ризиків.

Закон про електроенер-
гію

Заохочення та підтримка державою виробництва елек-
троенергії за рахунок використання відновлюваних 
джерел (ст. 5). 

2001 Національний план за-
хисту довкілля 

Інтенсивний розвиток технологій альтернативної 
енергії – вітрової, сонячної, біоенергетики.

10-й П’ятирічний план 
енергозбереження та 
комплексного викорис-
тання ресурсів

Підвищення енергоефективності на основі енергозбе-
реження і зменшення споживання, а також комплек-
сного використання ресурсів.

1 Станом на червень 2019: https://www.statista.com/statistics/217265/largest-solar-pv-power-
plants-in-operation-worldwide/
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2005 Закон про альтернативні 
джерела енергії Китай-
ської Народної Республі-
ки

Сприяння розвитку та використанню відновлюваної 
енергії, збільшення енергопостачання, покращення 
енергетичної структури, забезпечення енергетичної 
безпеки, захист довкілля та досягнення сталого еконо-
мічного та соціального розвитку.

Керівні принципи з роз-
витку альтернативної 
енергетики

Встановлення цілей промислового розвитку у галузі 
енергетики, у т. ч. вітрової, геліо-, гідро-, біоенергети--
ки.

2006 Національний довгостро-
ковий план розвитку на-
уки і технологій у віднов-
люваній енергії

Здійснення прориву в енергозберігаючих технологіях 
та “зеленій” енергетиці

Правила управління роз-
поділом цін та витрат на 
виробництво відновлюва-
ної енергії

Встановлення ціни на електроенергію та розподіл ви-
трат.
Зобов’язання на придбання відновлюваної енергії у 
національній мережі, або на основі державної фіксо-
ваної ціни чи ціни уряду.

Правила управління ви-
робництвом відновлюва-
ної енергії

Управління програмами генерації, визначення відпо-
відальності енергетичних підприємств.

2007 Середній та довгостроко-
вий план розвитку альтер-
нативної енергетики КНР 
до 2020 року.

Стратегічний пріоритет – розвиток альтернативної 
енергетики задля досягнення сталого розвитку, енер-
гетичної безпеки; прискорення розробки та впрова-
дження технологій у сонячній, вітровій, біо-, та гідро-
енергії; забезпечення конкурентоспроможності ринку 
відновлюваної енергетики; збільшення частки альтер-
нативних джерел енергії в Китаї.

11-й П’ятирічний план 
розвитку альтернативної 
енергії 

Збільшення частки відновлюваної енергії у структурі 
виробництва та споживання; розробка гідроенергетич-
них баз; прискорення будівництва АЕС; енергозбере-
ження та захист довкілля.

2011 12-й П’ятирічний план 
розвитку альтернативної 
енергетики 2011–2015

Зниження споживання енергії на одиницю ВВП на 
16 %; збільшення споживання енергії з нетрадиційних 
джерел до 11,4 %; зниження інтенсивності вуглецю на 
17 %.

2016 13-й П’ятирічний план 
розвитку альтернативної 
енергетики 2016–2020

Збільшення споживання енергії з альтернативних 
джерел з 12 % у 2015 р. до 15 % у 2020 р. та до 20 % 
у 2030 р.; збільшення встановленої потужності нетра-
диційних джерел енергії до 680 ГВт до 2020 року; роз-
виток технологій у видобутку енергії океану

Джерело: складено авторами на основі [Хоменко, Тимченко 2017], [Liu 2019]

Окрім урядової політики, ще одним із найбільш важливих рушіїв зростан-
ня частки відновлюваної енергії у структурі енергетики Китаю є інвестиції. 
За даними Bloomberg New Energy Finance, у 2019 році глобальні інвестиції в 
альтернативну енергетику становили 282,2 млрд дол. [Bloomberg New Energy 
Finance 2019]. Майже 30 % сукупного обсягу інвестицій припадає на КНР, 
19,9 % – на США та 5,8 % – на Японію. Зокрема, у 2019 році китайські інвес-
тиції у відновлювану енергетику становили 83,4 млрд дол. Однак спостері-
гається тенденція скорочення обсягу інвестицій – у 2019 році на 9 % менше, 
порівнюючи з попереднім роком (рис. 4). У розрізі сегментів, інвестиції у 
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вітрову генерацію збільшилися на 10 % до 55 млрд дол., проте зменшилися 
в сонячну на 33 % до 25,7 млрд дол.

Джерело: складено авторами на основі International Renewable Energy Agency, UNCTAD
Рис. 4. Інвестиції в альтернативну енергетику КНР, млрд дол.

На сьогоднішній день перед урядом КНР стоїть завдання досягти абсолют-
ного середньозаможного суспільства до кінця 2020 року, однак це не просто 
подолання бідності та забезпечення соціальних стандартів, але і підвищення 
якості життя населення. Тому, враховуючи розміри китайської економіки, ди-
наміку її зростання та потреби у її енергозабезпеченні, розвиток альтернатив-
ної енергетики є важливим стратегічним кроком у досягненні цілей уряду. 
Також варто зазначити, що статистична дані підтверджують глобальне лідер-
ство КНР у відновлюваній енергетиці, зокрема сонячній та вітровій генерації.
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ЕНЕРГЕТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ В КИТАЇ: ШЛЯХ
ДО ГЛОБАЛЬНОГО ЛІДЕРСТВА В АЛЬТЕРНАТИВНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ
О. В. Дроботюк, В. Є. Осадчук, В. О. Шайдецька

Глобальні проблеми зміни клімату, дефіцит природних ресурсів та потреба забез-
печити сталий розвиток призвели до трансформації енергетичного сектору. У цьому 
контексті збалансоване управління природними ресурсами є одним із пріоритетних 
завдань урядів країн світу. Альтернативна енергетика – це шлях подолання дефіциту 
традиційних джерел енергії та зменшення викидів вуглекислого газу у довкілля. Саме 
розвиток альтернативної енергетики та доступ до дешевих, надійних, стійких та су-
часних джерел енергії є однією із сімнадцяти цілей сталого розвитку, прийнятих 
ООН у 2015 році.

Швидкий економічний розвиток Китаю, який розпочався 40 років тому всебічною 
політикою реформ, призвів до зростання попиту на енергію. Починаючи з 1978 року, 
уряд Китаю ввів багато заходів для залучення інвестицій та реструктуризації енерге-
тичного сектору. У 2018 році, за даними міжнародної організації Enerdata, Китай по-
сідає перше місце у виробництві, продажах та споживанні енергії, випередивши 
США та Японію.

Безумовно, темпи зростання та розмір економіки Китаю потребують значного 
споживання енергії, тому поряд із збереженням традиційних джерел енергії Китай 
активно збільшує виробництво електроенергії з відновлюваних джерел, переважно 
сонячної та вітрової. Статистика свідчить, що Китай посідає провідні позиції в га-
лузі відновлюваної енергетики і є найбільшим інвестором у неї. Китай має найвищу 
частку споживання сонячної енергії у світі, а енергія вітру є другою за важливістю 
відновлюваною енергією в країні. Китай володіє значними інвестиційними ресурса-
ми для подальшого розвитку альтернативної енергетики, що відповідає національ-
ній меті.

У статті представлені ретроспективний аналіз трансформації енергетичного сек-
тору Китаю, характеристика сучасного стану виробництва та споживання традицій-
ної й альтернативної енергії.

Ключові слова: Китай, зелена енергетика, альтернативна енергетика, трансфор-
мація енергії, зелене зростання, економіка з низьким вмістом вуглецю

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В КИТАЕ: ПУТЬ
К ГЛОБАЛЬНОМУ ЛИДЕРСТВУ В АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
О. В. Дроботюк, В. Е. Осадчук, В. А. Шайдецкая

Глобальные проблемы изменения климата, дефицит природных ресурсов и по-
требность обеспечить устойчивое развитие привели к трансформации энергетическо-
го сектора. В этом контексте сбалансированное управление природными ресурсами 
является одной из приоритетных задач правительств стран мира. Альтернативная 
энергетика – это путь преодоления дефицита традиционных источников энергии и 
уменьшение выбросов углекислого газа в окружающую среду. Именно развитие аль-
тернативной энергетики и доступ к дешевым, надежным, устойчивым и современ-
ным источникам энергии является одной из семнадцати целей устойчивого развития, 
принятых ООН в 2015 году.

Быстрое экономическое развитие Китая, которое началось 40 лет назад со всесто-
ронней политики реформ, привело к росту спроса на энергию. Начиная с 1978 года 
правительство Китая ввело множество мер для привлечения инвестиций и реструк-
туризации энергетического сектора. В 2018 году, по данным международной органи-
зации Enerdata, Китай занимает первое место в производстве, продажах и потребле-
нии энергии, опередив США и Японию.

Безусловно, темпы роста и размер экономики Китая требуют значительного по-
требления энергии, поэтому наряду с сохранением традиционных источников энер-
гии Китай активно увеличивает производство электроэнергии из возобновляемых 
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источников, преимущественно солнечной и ветровой. Статистика свидетельствует, 
что Китай занимает лидирующие позиции в области возобновляемой энергетики и 
является крупнейшим инвестором в нее. Китай имеет самую высокую долю потре-
бления солнечной энергии в мире, а энергия ветра является второй по важности 
возобновляемой энергией в стране. Китай владеет значительными инвестиционными 
ресурсами для дальнейшего развития альтернативной энергетики, соответствующего 
национальной цели.

В статье представлены ретроспективный анализ трансформации энергетического 
сектора Китая, характеристика современного состояния производства и потребления 
традиционной и альтернативной энергии.

Ключевые слова: Китай, зеленая энергетика, альтернативная энергетика, энерге-
тическая трансформация, зеленый рост, экономика с низким содержанием углерода
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The article studies the problem of definition and methods of studying the ideology of the 
Chinese Communist Party in the post-Maoist period, provides a comparative analysis of 
these approaches. The author analyses the “official ideology” concept of the CCP and its 
various expressions in the political theories of the Chinese leaders, which are generally su-
bordinated to the single task of building the Socialism with Chinese Characteristics. The 
next point deals with the importance of studying the ideology of the CPC since it is simulta-
neously a theory of cognition of the world (epistemology) and political action (legitimacy in 
society). Therefore, the study of the ideology of the CPC is the main approach not only to 
understand the party’s strategy and change of its leadership, but also to analyze the political 
and socio-economic development of the PRC as a whole. The research highlights that in 
existing studies insufficient attention is paid to the study of the holistic development of the 
official ideology of the CCP in the genesis and in various contexts (internal and external). 
Accordingly, this determines the need for a systematic study of the ideology of the CCP, 
represented in genetically linked party concepts – Marxism-Leninism, the ideas of Mao Ze-
dong, the Deng Xiaoping theory, the concept of Three Represents (Jiang Zemin Theory), Hu 
Jintao’s Scientific Outlook on Development and Xi Jinping’s ideas about Socialism with 
Chinese Characteristics for a New Era. It is noted that new concepts in the ideology of the 
CCP not only determine the political future of China, but also have great international in-
fluence, that accordingly defines the relevance of research in this area. Particular attention 
is paid to the formation of various approaches to understanding the ideology of the CCP, 
starting with the work of the American sociologist and historian F. Schurmann. It is proved 
the fallacy of the point of view quite widespread among Western scholars that in modern 
China, ideology is a dogma and performs only the function of deterrence in the implementa-
tion of social and economic reforms. It is shown that ideology still plays a decisive role in 
the PRC, and this is achieved due to the high degree of adaptation of theories and party lan-
guage. It is determined that further studies of the development of official ideology should be 
aimed at creating an overall picture of the political transformations of the CPC.

Keywords: ideology, Marxism-Leninism, CCP, the ideas of Mao Zedong, Deng Xiao-
ping theory, Three Represents, The Scientific Outlook on Development, Socialism with 
Chinese Characteristics, Socialism with Chinese Characteristics for a New Era, post-com-
munism, post-Marxism, post-Maoism
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ІдеологІя КомунІстичної партІї Китаю
в перІод полІтиКи реформ І вІдКритостІ:
проблема визначення та методологІя дослІджень
В. О. Кіктенко

Ідеологія Комуністичної партії Китаю та різні контексти її розвитку по-
стійно перебувають у центрі уваги істориків, політологів, філософів, лінгвіс-
тів, китаєзнавців, хоча найчастіше об’єктом дослідження є не сама ідеологія, 
а суміжні питання, що стосуються історії та сучасного розвитку Китайської 
Народної Республіки. Багато в чому це пояснюється тим, що ідеологія в КНР 
одночасно є теорією пізнання світу (епістемологія) і політичною дією (легі-
тимність у суспільстві). Тому вивчення ідеології КПК є основним підходом 
не тільки для розуміння стратегії партії та зміни її керівництва, а й для аналізу 
політичного та соціально-економічного розвитку КНР в цілому. При цьому ба-
гатогранність поняття “ідеологія”, відсутність єдиного визначення поняття 
“ідеологія КПК”, різно-дисциплінарні дослідження загалом ускладнюють про-
яснення цього питання. Найчастіше роботи, присвячені ідеології КПК, зосе-
реджені на питаннях існування режиму влади, державному управлінні, меха-
нізмах і ефективності проведених реформ на тому чи іншому історичному 
етапі. Менше уваги приділяється вивченню цілісного розвитку офіційної ідео-
логії КПК в ґенезі й у різних контекстах (внутрішніх і зовнішніх). Це визначає 
необхідність системного вивчення ідеології КПК, представленої в генетично 
пов’язаних партійних концепціях – марксизм-ленінізм, ідеї Мао Цзедуна (毛
泽东思想 Mao Zedong sixiang), теорія Ден Сяопіна (邓小平理论 Deng Xiaoping 
lilun), концепція “трьох представництв” Цзян Цземіня (三个代表重要思想 san 
ge daibiao zhongyao sixiang), “наукова концепція розвитку” Ху Цзіньтао (科学
发展观 kexue fazhan guan) та ідеї Сі Цзіньпіна про “соціалізм із китайською 
специфікою в нову епоху” (新时代中国特色社会主义 xin shidai zhongguo tese 
shehui zhuyi). Безумовно, що нові концепти в ідеології КПК не тільки визнача-
тимуть політичне майбутнє Китаю, але і матимуть великий міжнародний 
вплив, що, відповідно, визначає і актуальність досліджень у цій сфері. Мета 
полягає у вивченні процесів формування нових концептів ідеології КПК, 
включаючи витоки комуністичного правління і шляхи переходу в посткому-
ністичне суспільство. Джерельною базою дослідження ідеології КПК є емпі-
ричні дані (тексти робіт, виступів, інтерв’ю партійних лідерів) і теоретичні 
ідеї провідних вчених у сфері вивчення ідеології сучасного Китаю.

Саме по собі поняття “ідеологія” є одним із найскладніших, яке отримало 
цілу низку визначень в історії гуманітарних і соціальних наук. Як відомо, сам 
термін “ідеологія” був введений у Франції наприкінці XVIII ст. А. Дестюта де 
Трасі з метою створення науки про загальні принципи формування ідей і 
основи людського знання. Оскільки це вчення мало виступати основними 
принципами для керівництва як у науці, так і в соціальному житті, то відпо-
відно Дестют де Трасі бачив у ідеології систему знань першооснов моралі, 
політики, права. Була зроблена спроба об’єднати раціональність із чуттєвим 
досвідом і створити концептуальну систему, звільнену від ідеологічних обме-
жень, нав’язаних метафізикою. Однак ця прогресивна ідеологія спочатку була 
відкинута Наполеоном Бонапартом, а потім піддана критиці К. Марксом, який 
дав визначення ідеології як “помилкової свідомості”, показавши таким чином 
її негативну конотацію. За Марксом, ідеологія відображає набір помилкових 
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ідей, які приховують соціальні протиріччя, спотворюють реальне життя та іс-
торичний процес розвитку людини. Звідси робився висновок, що ідеологія – 
це система мислення, яку панівний клас створив для підтримки своїх інтересів 
і зміцнення заведеного політичного порядку.

Під впливом робіт К. Маркса в науковому середовищі сформувалося два 
напрямки розуміння ідеології – марксистське та немарксистське. Для марк-
систського спрямування притаманний акцент на відносинах між економічним 
базисом і надбудовою, взаємодією і діалогом. Так, наприклад, для Леніна ре-
волюційна ідеологія – це мова революційного класу, а не помилкова свідо-
мість; це інструмент класової боротьби. Потім “революційна ідеологія” стала 
одним із центральних понять марксистського спрямування (А. Ґрамші, 
Л. Альтюсер, Д. Лукач та ін.). У немарксистському напрямку слід перш за все 
виділити німецького та британського філософа К. Мангайма, який у своїй со-
ціології знання особливу увагу приділив аналізу ідеології. Згідно з Мангай-
мом, будь-яка думка і концепція обмежені певними соціальними та історич-
ними умовами, і тому вони неминуче матимуть свої власні характерні особли-
вості та упередження: «У слові “ідеологія” імпліцитно міститься розуміння 
того, що в певних ситуаціях колективне несвідоме певних груп приховує дій-
сний стан суспільства як від себе, так і від інших, тим самим стабілізуючи 
його» [Манхейм 2010, 7]. Тобто ідеологія – це упереджене відображення со-
ціальної дійсності, що виражає інтереси певних груп або класів, які перебу-
вають при владі й, відповідно, прагнуть зберегти існуючий порядок речей; 
протиставляється утопії як потенційній ідеології в цьому сенсі. У цілому іс-
нує широкий спектр визначень ідеології в немарксистському напрямку з різ-
них філософських позицій. Наприклад, французький філософ П. Рікер, який 
особливу увагу приділив роботам К. Мангайма [Ricoeur 1986], розуміє ідео-
логію з точки зору герменевтики і соціальної інтеграції, і тому ідеологічна 
критика – це нескінченна робота [Ricoeur 1981, 225–227].

У дослідженнях КПК ідеологія посідає важливе місце, що має особливе 
значення для розуміння історії розвитку комуністичного руху в Китаї та в сві-
ті перш за все в 1960-ті рр. Тут особливе місце займає книга американського 
соціолога та історика Ф. Шурмана “Ідеологія та організація в комуністичному 
Китаї” [Schurmann 1966]. У цій роботі була сформульована концепція “орга-
нізаційної ідеології” і показаний процес формування під її впливом мережі 
організацій, що охопили всі верстви китайського суспільства починаючи з 
1930-х рр. [Schurmann 1966, 18]. Ф. Шурман визначив ідеологію КПК як “ор-
ганізаційну ідеологію” та розділив її на два важливих компоненти – “чиста 
ідеологія” і “практична ідеологія”. Відповідно до цього підходу, всі думки і 
концепції в кінцевому підсумку призводять до результатів певних дій, але при 
цьому немає прямого та детермінованого зв’язку між “ідеєю” і “дією” [Schur-
mann 1966, 21]. Звідси робиться висновок, що “чиста ідеологія” є похідною 
від теорії (марксизм-ленінізм та ідеї Мао Цзедуна), а “практична ідеологія” – 
це поєднання чистої ідеології та дії [Schurmann 1966, 23]. Структура аналізу 
“організаційної ідеології” Ф. Шурмана в основному визначає ідеологічні ха-
рактеристики організації, яка встановлює систематичну дослідницьку спря-
мованість пізнання та інтерпретації того, як аналізувати мислення та дії 
членів КПК. Такий підхід дозволяє не тільки пояснити різні значення ідеоло-
гії в конотації, але також аналізувати зміну значень ідеології в процесі роз-
витку з точки зору конкретних політичних моделей поведінки. У цілому підхід 
Ф. Шурмана став відправною точкою в дослідженнях ідеології КПК.
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Період наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр. ознаменував собою крах 
Світової системи соціалізму, що на той час перш за все в країнах Західного сві-
ту і Західного вибору розумілося як тріумф лібералізму, що найбільш чітко було 
висловлено в книзі американського філософа і політолога Ф. Фукуями “Кінець 
історії та остання людина” [Fukuyama 1992]. Заявлений кінець протистояння 
ідеологій, відповідно, стверджував і остаточну перемогу лібералізму як панів-
ної глобальної ідеології. Однак понад два десятиліття потому стало зрозуміло, 
що ці твердження не відповідають посткомуністичній реальності, і одним із 
найбільш яскравих прикладів тут є нові ідеологічні концепції ідеологій КПК. 
Сьогодні той же самий Ф. Фукуяма розмірковує про сильні й слабкі сторони 
“китайської моделі”, яку він визначає в якості орієнтира для інших політичних 
систем у Східній Азії: демократії в Японії, Південній Кореї і на Тайвані оціню-
ються ним не стільки в порівнянні з іншими демократіями світу, скільки з авто-
ритарною системою та економічним успіхом централізованої моделі розвитку 
Китаю. З новою силою розгорілися наукові дискусії про довгострокову пер-
спективу розвитку державної системи КНР і навіть про можливо більш ефек-
тивну модель управління, яка не базується на цінностях західної демократії.

Досить поширеною серед західних вчених є точка зору, що в сучасному 
Китаї ідеологія є догмою і виконує тільки функцію стримування при здій-
сненні соціально-економічних реформ. Такий підхід також передбачає, що 
ідеологічні концепції принципово застаріли і не мають ніякого значення для 
суспільного життя. Згідно з іншим підходом, якого дотримується і автор цієї 
статті, ідеологія, як і раніше, відіграє визначальну роль у КНР, і це досягається 
завдяки високому ступеню адаптованості теорій та мови партії. Політична 
ідеологія в сучасному Китаї грає вирішальну роль у підтримці згуртованості 
партії і народної легітимності КПК, яка доклала величезних зусиль для пере-
осмислення своїх ідеологічних дискурсів. Всі вищі керівники Китаю надава-
ли великого значення ідеології, про що можна дізнатися з робіт Мао Цзедуна 
[毛澤東 1991], Ден Сяопіна [邓小平 1989], Цзян Цземіня [江泽民 2001], Ху 
Цзіньтао [中共中央… 2006], а сьогодні на це звертає увагу й нинішній Голова 
КНР і Генеральний секретар КПК Сі Цзіньпін [习近平 2013]. На відміну від 
посткомуністичних держав Центральної та Східної Європи, а також Росії, в 
КНР керівною партією залишається КПК, яка ніколи офіційно не засуджувала 
марксизм-ленінізм і, відповідно, сповідує комуністичну ідеологію. Незважаю-
чи на більш прагматичну і раціональну Політику реформ і відкритості, ідео-
логія залишається в центрі політичної системи КНР. Однак чотири десятиліт-
тя здійснення глибоких соціально-економічних реформ, в яких використо-
вуються ринкові механізми, і зростання міжнародної економічної інтеграції 
фактично поклали край плановій економіці і спільному проекту побудови ко-
мунізму в найближчому майбутньому. У результаті, марксизм-ленінізм був 
значно змінений і адаптований відповідно до китайського контексту, й тому 
нові концепти офіційної ідеології КПК в цілому це не тільки комуністичний, 
а й китайський продукт (马克思主义的中国化 makesi zhuyi de zhongguo hua). 
Відзначимо, що є невелика кількість праць, присвячених вивченню означено-
го питання, й, відповідно, цей напрямок досліджень ще перебуває на початко-
вому етапі [Chen Cheng 2016; Chen Cheng 2007; Ding 1995; Gries 2004; Holbig 
2018; Кіктенко 2015; Кіктенко 2016 та ін.].

“Офіційна ідеологія” як особлива політична ідеологія використовується чле-
нами правлячих груп або організацій, є частиною системи переконань і цін-
ностей політичної системи, служить зовнішнім чином для презентації країни в 
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світі. Такі відомі західні марксисти, як А. Ґрамші та Л. Альтюсер вказують 
на важливу функцію “офіційної ідеології” в управлінні країною, підтримці іс-
нуючого політичного і соціального порядку. Крім того, “офіційна ідеологія” 
впливає на формування народного світогляду, який служить основою для під-
тримки легітимності влади і консолідації політичних сил. Тому аналіз “офі-
ційної ідеології” останнім часом все частіше використовується в роботах, 
присвячених вивченню конкретної політичної ідеології і її значення в питан-
нях державного управління.

При вивченні безпосередньо офіційної ідеології КПК, по-перше, аналі-
зуються ідеї, методи переконання, самосвідомість та цінності влади і, по-друге, 
ідеї та пропозиції, висунуті окремими особами і групами, які не займають 
офіційні позиції в країні або не мають реальної політичної влади. У широко-
му сенсі “офіційна ідеологія КПК” – це домінуюча ідеологія всередині партії, 
а у вузькому сенсі – це домінуючі ідеї та концепти, прийняті “істеблішмен-
том” і політичними лідерами партії. Таким чином, “офіційна ідеологія КПК” 
включає в себе всі можливі ідейні розбіжності політичної еліти КПК, і, відпо-
відно, аналіз “офіційної ідеології КПК” спрямований на всі ідеології, які ге-
неруються всередині партії, бо вони по своїй суті взаємопов’язані теоретично 
(традиціоналізм, марксизм-ленінізм, маоїзм) та історично (внутрішньопартій-
на боротьба за владу, “ліві” та “праві”). Крім того, офіційна ідеологія КПК та-
кож є сполучною ланкою між державою й суспільством, що має важливе зна-
чення для формування структури публічного дискурсу, який в свою чергу 
впливає на соціальний консенсус, консолідацію політичного порядку, стан-
дартизацію політичної поведінки мас і прийняття цінностей. Вивчення цих 
аспектів стало важливим напрямком у дослідженнях офіційної ідеології КПК 
зокрема і політичного розвитку КНР в цілому. Важливо також відзначити, що 
в КНР національна ідеологія, ідеологія офіційної влади і партійна ідеологія 
концептуально збігаються. Що ж стосується загального визначення “офіцій-
ної ідеології КПК”, то під нею розуміють набір внутрішньопартійних ідеоло-
гічних і теоретичних систем, спрямованих на пояснення і забезпечення полі-
тичного, соціально-економічного та культурного розвитку КНР. Дослідження 
розвитку офіційної ідеології спрямовано на створення загальної картини по-
літичних трансформацій КПК. Як приклад вивчення офіційної ідеології КПК 
можна навести роботу К. Місра “Від постмаоїзму до постмарксизму: розми-
вання офіційної ідеології в Китаї Ден Сяопіна”, в якій автор досліджує інте-
лектуальні дискусії кінця 1970-х – 1980-х рр. [Misra 1998].

Формування нових ідеологій у Китаї почалося ще в XIX ст. і обумовлюва-
лося насамперед цивілізаційним зіткненням із провідними країнами Заходу і 
необхідністю здійснення модернізації. У цей час імператорський Китай тер-
пить ряд серйозних військових поразок під час двох Опіумних воєн (1840–
1842, 1856–1860). Як наслідок, у середині XIX – на початку ХХ ст. Китай був 
змушений під тиском більш потужної економічної та військової сили підписа-
ти з низкою європейських держав, США і Японією так звані “нерівноправні 
договори” (不平等条约 bupingdeng tiaoyue). Загальновідомо, що в традиційно-
му Китаї офіційна ідеологія протягом багатьох століть була синоцентричною, 
що знайшло вираження у відповідних концептах – “піднебесна” (天下 tianxia), 
“небесна династія/імперія” (天朝 tianchao), “серединна держава” (中国 zhong-
guo), “квітуча серединна держава” (中华 zhonghua), а також пов’язані з ними 
“модель допоміжної держави” (辅国 fuguo) і конфуціанський ідеал досконалого 
суспільства (大同 datong). Під потужним силовим впливом Західної цивілізації 
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Китай сприйняв Вестфальську систему міжнародних відносин національних 
держав. Це також вплинуло на пошуки власної моделі розвитку, що в першій 
половині ХХ ст. переважно визначалося китайською націоналістичною ідеєю 
партії Гоміньдан, а з 1949 р. в утвореній Китайській Народній Республіці по-
слідовно визначальними були ідеї марксизму-ленінізму і Мао Цзедуна, теорія 
Ден Сяопіна, концепція “трьох представництв” Цзян Цземіня, “наукова кон-
цепція розвитку” Ху Цзіньтао та ідеї Сі Цзіньпіна про “соціалізм із китай-
ською специфікою нової епохи”.

Спочатку офіційна ідеологія КПК була натхненна успіхами Радянського 
Союзу і, відповідно, формувалася в рамках марксизму-ленінізму, спрямовано-
го на побудову соціалізму. Але саме практичні завдання привели до того, що 
КПК відійшла від досвіду СРСР і міжнародного комуністичного руху й ство-
рила власну офіційну ідеологію. Її специфікою стало те, що теорія марксизму-
ленінізму була доповнена практикою китайської революції, яка мала суттєві 
відмінності (насамперед її селянський характер, а не пролетарський). Досить 
швидко почалася “китаїзація” марксизму, що стало визначальним моментом у 
подальшому формуванні офіційної ідеології КНР. Відхід від ортодоксальної 
радянської ідеології був пов’язаний із бажанням китайського партійного ке-
рівництва вийти з-під контролю СРСР, бо це дуже нагадувало недавнє мину-
ле, в якому Китай перебував під тиском країн Заходу. Після більш ніж 
десятирічної співпраці з Комуністичним Інтернаціоналом Мао Цзедун вирі-
шив створити свою версію комуністичної ідеології в Китаї й зробив сильний 
акцент на революційній складовій (Великий стрибок, Культурна революція). 
У постмаоїстський період із початком запровадженої Ден Сяопіном Політики 
реформ і відкритості, а також потім при Цзян Цземіні, Ху Цзіньтао і Сі Цзінь-
піні в основу було покладено ідею побудови “соціалізму з китайською специ-
фікою” (中国特色社会主义 zhongguo tese shehui zhuyi).

У постмаоїстський період (Політика реформ і відкритості, 改革开放 gaige 
kaifang) істотно змінилася офіційна ідеологія КПК, що, на думку К. Брауна і 
Лі Цюань, свідчить про перехід Китаю на етап “посткомуністичного суспіль-
ства”, для якого характерний прагматизм у сфері ідеології [Brown 2012; Li Quan 
2017]. Відповідно до цього підходу, що сформувався в 1990-і рр., китайський 
матеріальний прагматизм сконцентрований на розвитку продуктивних сил 
(економічна модернізація), і це є центральним елементом соціалістичної мо-
дернізації. Таким чином з’явилася нова редакція ідеології марксизму-лені-
нізму з китайською специфікою – здійснення фундаментальної реформи еко-
номіки шляхом усунення перешкод для розвитку продуктивних сил за умови 
збереження і поліпшення соціалістичної ринкової економіки. Це вказує на пе-
реорієнтацію ідеологічної дискусії всередині КПК, яка, важливо особливо 
відзначити, ніколи не припинялася. Таким чином, йдеться не про занепад ко-
муністичної ідеології в Китаї, а про спроби реагування на нові виклики, які по-
стали перед партією і урядом Китаю. Нові концепти офіційної ідеології КПК 
були сформовані й продовжують формуватися в рамках цілей і завдань побудо-
ви соціалізму з китайською специфікою, а їхні відмінні риси швидше визнача-
ються спрямованістю і формою реалізації. На проблему визначення “офіційної 
ідеології” Д. Міерзеєвський і Б. Ковальський дивляться ширше і стверджують, 
що “...китайську специфіку слід розуміти як трійцю культури і цивілізації, анти-
імперіалістичний опір, заснований на ідеологічних передумовах справедли-
вості й рівного матеріального статусу, і державну ідентичність, яка визнається 
через формування кордонів і ефективне управління” [Mierzejewski 2019, 4].
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Хоча офіційна ідеологія КНР в своїй основі залишається незмінною з часів 
маоїзму, проте з 1978 р., з початком періоду Політики реформ і відкритості, 
були сформульовані й нові ідеологічні концепти для подолання явних невід-
повідностей між ідеями марксизму-ленінізму та Мао Цзедуна й реальністю, 
що насамперед виразилося у відмові від будівництва комунізму, використанні 
ринкових механізмів та участі в глобальній економіці [Chen Cheng 2007, 278]. 
Відбувся відхід від двох фундаментальних ленінських принципів, що харак-
теризують всі комуністичні режими: централізованої планової економіки (або 
економіки адміністративно-командного типу) і зняття класових обмежень на 
членство в КПК, що і дає підставу класифікувати Китай як “посткомуністич-
ний” із сильним акцентом в ідеології на прагматизмі. Конкретні зміни в ідео-
логії були виражені в теорії Ден Сяопіна, концепції “трьох представництв” 
Цзян Цземіня, “науковій концепції розвитку” Ху Цзіньтао, ідеях Сі Цзіньпіна 
про “соціалізм із китайською специфікою в нову епоху” і так званому Пекін-
ському консенсусі (“Китайська економічна модель”, 中国模式 Zhongguo 
moshi), який хоч і не використовується китайським керівництвом, але увійшов 
у науковий обіг для визначення політичного і соціально-економічного роз-
витку Китаю в постмаоїстський період. Загалом для нової офіційної ідеології 
КПК притаманний прагматичний еклектизм, що дає необхідну гнучкість у 
розробці тих чи інших політичних питань і сприяє досягненню стабільності 
влади (китайський варіант авторитарного капіталізму). У цілому успіш-
ність нових концептів офіційної ідеології в посткомуністичний період зале-
жить від здатності влади узгодити їх із базовими ідеологічними концептами 
КНР. Іншими словами, КПК використовує офіційну ідеологію для перегляду 
визначення соціалізму, підтримки консенсусу між партійними лідерами-
реформаторами і лідерами-консерваторами.

Таким чином, при вивченні ідеології КПК необхідно враховувати широке 
коло питань із точки зору міждисциплінарного підходу. Особливу увагу необ-
хідно приділяти взаємозалежності між ідеологією і владою, а також можли-
вим інтерпретаціям концепту “офіційна ідеологія КПК”. Також важливо вра-
ховувати, що в сучасному Китаї не тільки держава, а й суспільство впливає на 
формування ідеології. З цієї причини системне дослідження офіційної ідеоло-
гії КПК є важливим елементом в аналізі розвитку сучасного соціально-еко-
номічного і політичного розвитку КНР. На основі проведеного в пропонова-
ній роботі аналізу можна зробити висновок про те, що офіційна ідеологія 
КПК в своїй основі є марксистсько-ленінською, але з початком Політики ре-
форм і відкритості вона стала розвиватися в якості системи інтерпретацій “со-
ціалізму з китайською специфікою”. Ця нова офіційна ідеологія використо-
вується партійним керівництвом для досягнення загальних цілей партійного 
будівництва, розвитку країни і загального процвітання нації.
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ІдеологІя КомунІстичної партІї Китаю в перІод
полІтиКи реформ І вІдКритостІ:
проблема визначення та методологІя дослІджень
В. О. Кіктенко

У статті досліджуються проблема визначення та методи вивчення ідеології Кому-
ністичної партії Китаю в постмаоїстський період, дається порівняльний аналіз цих 
підходів. Проаналізовано концепт “офіційна ідеологія” КПК та його різні вирази в 
політичних теоріях китайських лідерів, які в цілому підпорядковані єдиному завдан-
ню побудови “соціалізму з китайською специфікою”. Відзначена важливість вивчен-
ня ідеології КПК, оскільки вона одночасно є теорією пізнання світу (епістемологія) 
і політичною дією (легітимність у суспільстві). Тому вивчення ідеології КПК є 
основним підходом не тільки для розуміння стратегії партії та зміни її керівництва, а 
й для аналізу політичного та соціально-економічного розвитку КНР в цілому. Наго-
лошено на тому, що в існуючих дослідженнях недостатньо уваги приділяється ви-
вченню цілісного розвитку офіційної ідеології КПК в ґенезі й у різних контекстах 
(внутрішніх і зовнішніх). Відповідно, це визначає необхідність системного вивчення 
ідеології КПК, представленої в генетично пов’язаних партійних концепціях – марк-
сизм-ленінізм, ідеї Мао Цзедуна, теорія Ден Сяопіна, концепція “трьох представ-
ництв” Цзян Цземіня, “наукова концепція розвитку” Ху Цзіньтао та ідеї Сі Цзіньпіна 
про “соціалізм із китайською специфікою в нову епоху”. Відзначено, що нові концеп-
ти в ідеології КПК не тільки визначатимуть політичне майбутнє Китаю, але і мати-
муть великий міжнародний вплив, що, відповідно, визначає і актуальність досліджень 
у цій сфері. Особливу увагу приділено формуванню різних підходів до розуміння 
ідеології КПК, починаючи з роботи американського соціолога та історика Ф. Шур-
мана. Доведено помилковість досить поширеної серед західних вчених точки зору, 
що в сучасному Китаї ідеологія є догмою і виконує тільки функцію стримування при 
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здійсненні соціально-економічних реформ. Показано, що ідеологія, як і раніше, віді-
грає визначальну роль у КНР, і це досягається завдяки високому ступеню адаптова-
ності теорій та мови партії. Визначено, що подальші дослідження розвитку офіційної 
ідеології мають бути спрямовані на створення загальної картини політичних транс-
формацій КПК. 

Ключові слова: ідеологія, марксизм-ленінізм, КПК, ідеї Мао Цзедуна, теорія Ден 
Сяопіна, “три представництва”, “наукова концепція розвитку”, “соціалізм із китай-
ською специфікою”, “соціалізм із китайською специфікою в нову епоху”, посткому-
нізм, постмарксизм, постмаоїзм

идеология КоммунистичесКой партии Китая в период
политиКи реформ и отКрытости:
проблема определения и методология исследований
В. А. Киктенко

В статье исследуются проблема определения и методы изучения идеологии Ком-
мунистической партии Китая в постмаоистский период, дается сравнительный ана-
лиз этих подходов. Проанализированы концепт “официальная идеология” КПК и его 
различные выражения в политических теориях китайских лидеров, которые в целом 
подчинены единой задаче построения “социализма с китайской спецификой”. Отме-
чена важность изучения идеологии КПК, поскольку она одновременно является тео-
рией познания мира (эпистемология) и политическим действием (легитимность в 
обществе). Поэтому изучение идеологии КПК является основным подходом не толь-
ко для понимания стратегии партии и смены ее руководства, но и для анализа поли-
тического и социально-экономического развития КНР в целом. Отмечено, что в су-
ществующих исследованиях недостаточно внимания уделяется изучению целостного 
развития официальной идеологии КПК в генезисе и в различных контекстах (вну-
тренних и внешних). Соответственно, это определяет необходимость системного изу-
чения идеологии КПК, представленной в генетически связанных партийных концеп-
циях – марксизм-ленинизм, идеи Мао Цзэдуна, теория Дэн Сяопина, концепция “трех 
представительств” Цзян Цзэминя, “научная концепция развития” Ху Цзиньтао и идеи 
Си Цзиньпина о “социализме с китайской спецификой в новую эпоху”. Отмечено, 
что новые концепты в идеологии КПК будут не только определять политическое бу-
дущее Китая, но и иметь большое международное влияние, что, соответственно, 
определяет и актуальность исследований в данной области. Особое внимание уде-
лено формированию различных подходов к пониманию идеологии КПК, начиная с 
работы американского социолога и историка Ф. Шурмана. Доказано ошибочность 
достаточно распространенной среди западных ученых точки зрения, что в совре-
менном Китае идеология является догмой и выполняет только функцию сдержива-
ния при осуществлении социально-экономических реформ. Показано, что идеоло-
гия по-прежнему играет определяющую роль в КНР, и это достигается благодаря 
высокой степени адаптированности теорий и языка партии. Определено, что даль-
нейшие исследования развития официальной идеологии должны быть направлены на 
создание общей картины политических трансформаций КПК.

Ключевые слова: идеология, марксизм-ленинизм, КПК, идеи Мао Цзэдуна, тео-
рия Дэн Сяопина, “три представительства”, “научная концепция развития”, “социа-
лизм с китайской спецификой”, “социализм с китайской спецификой в новую эпоху”, 
посткоммунизм, постмарксизм, постмаоизм
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The goal of the paper is to study the Chinese “Belt and Road Initiative”, first of all, in 
the context of its specific economic content and to analyze the prospects of the investment 
and trade economic policy of China in regard to the involved groups and countries. Myan-
mar is a key link in China’s geopolitical plans. It occupies a strategic geographical position 
between China and India, and connects Southeast Asia with South Asia. This article inves-
tigates the policy of the PRC leadership on building a new type of bilateral relations with 
the Asian country, the process of formation and implementation of the China-Myanmar 
economic corridor (CMEC), the challenges and problems that China faces when imple-
menting “Belt and Road Initiative” on the example of CMEC. The research shows that 
China considers the territory of Myanmar, as well as other countries of the region, like a 
“section” of the “Belt and Road”. Implementation of projects within the framework of the 
Chinese initiative is carried out on the principles of general consultation, joint work and 
mutual benefit, consideration and integration of development strategies of all participating 
countries. In the future, the fulfilling of the China-Myanmar Economic Corridor will con-
tribute to the economic development of not only China and Myanmar, but also will stimu-
late regional cooperation and strengthen mutual understanding between the cultures of all 
countries along the Belt and Road. At the same time, the successful implementation of 
CMEC will provide China a direct, land access to the Indian Ocean, which will significant-
ly strengthen the Beijing’s position in the Indo-Pacific region, which has consistently and 
firmly entered in the realm of its priority interests.

Keywords: China, Myanmar, Chinese “Belt and Road Initiative”, China-Myanmar 
Economic Corridor, infrastructure investment, Indo-Pacific region

ІНІЦІАТИВА “ПОЯС ТА ШЛЯХ”: ФОРМУВАННЯ
КИТАЙСЬКО-М’ЯНМАНСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО КОРИДОРУ
П. С. Ленський

2020 рік у міжнародному житті КНР розпочався з події, яка на тлі розгор-
нутої світовими засобами масової інформації кампанії навколо поширення 
епідемії коронавірусу в Китаї привернула увагу лише вузького кола експертів і 
спостерігачів. 17–18 січня ц. р. відбувся державний візит Голови КНР Сі Цзінь-
піна до М’янми, колишньої Бірми. Виникає питання, чому в такий важкий для 
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країни час китайський лідер не змінив свій робочий графік та здійснив пер-
ший зарубіжний візит у поточному році до непримітної, невеликої країни Пів-
денно-Східної Азії?

Відносини КНР та М’янми мають бурхливе минуле. У 1990-х та 2000-х рр. 
Китай широко підтримував військовий режим у Бірмі, захищав його на міжна-
родних форумах, зокрема в ООН. Використовуючи тісні зв’язки з повстанськи-
ми та етнічними угрупованнями, що базуються вздовж кордону двох країн, 
Пекін і досі надає сприяння уряду М’янми у врегулюванні міжнаціональних 
і міжконфесійних конфліктів, що періодично виникають на теренах країни. 
У свою чергу, Найп’їдо традиційно висловлює підтримку територіальним 
претензіям КНР, передусім в акваторії Південно-Китайського моря. Разом із 
тим, незважаючи на тісну міждержавну взаємодію, очільники Китаю не жалу-
вали увагою країну – останній раз із державним візитом тут перебував Цзян 
Цземінь ще у 2001 році.

Стрімке зростання китайської економіки, що спостерігалося на початку 
цього століття, надало значний поштовх поглибленню торговельно-економіч-
ного співробітництва КНР із сусідніми країнами, у т. ч. з М’янмою. Китай був 
вкрай зацікавлений у диверсифікації маршрутів постачань енергоносіїв із 
Близького Сходу. У 2007 р. було досягнуто двосторонніх домовленостей 
стосовно інвестування китайською стороною низки проектів на території 
М’янми, зокрема, з будівництва глибоководного порту Кяокпу на узбережжі 
Індійського океану, газопроводу та нафтопроводу від вказаного порту до ки-
тайського міста Куньмін, греблі та гідроелектростанції Мійцоне та ін. Від-
повідні угоди були офіційно укладені у 2009 році під час візиту до М’янми 
тодішнього віце-президента КНР Сі Цзіньпіна. У 2013 році відбувся запуск 
газопроводу, а в 2017 році відкриття нафтотерміналу і трубопроводу, що, за 
оцінкою аналітиків, стало “однією з найбільших подій десятиліття у сфері 
світових потоків нафти” [Albert 2020, 36].

Демократичні реформи, що були впроваджені у М’янмі протягом 2012–
2015 рр., вплинули і на стан двосторонніх стосунків між двома країнами, які 
вперше за останні 20 років зазнали певних ускладнень. Китайські інвестиції в 
окремі життєво важливі для економіки М’янми проекти були призупинені че-
рез конфлікт навколо будівництва греблі Мійцоне, що був ініційований між-
народними і місцевими правозахисними та екологічними організаціями під 
приводом загрози забруднення навколишнього середовища та економічної 
недоцільності. У подальшому підйом антикитайських настроїв у М’янмі 
зростав через звинувачення у захопленні земель, шкоді довкіллю, продажу 
ресурсів країни, а також підтримці Пекіном прокомуністичних повстанців, які 
діють на півночі країни.

Вагому роль у зовнішньополітичній переорієнтації нової влади у М’янмі 
зіграла і успішна реалізація адміністрацією колишнього президента США 
Б. Обами стратегії щодо “перебалансування сил в Азії”, яка була спрямована 
на стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні [Pillsbury 2015, 18]. У 
М’янмі було відкрито посольство США, розпочали діяльність численні фон-
ди та програми, основною метою яких було формування у місцевого населен-
ня прихильності до західних цінностей та створення проамериканського лобі.

На тлі політичної нестабільності та зростання антикитайських настроїв 
Пекін змінив лінію поведінки із сусідом, поєднуючи економічну доцільність 
зі стратегічними інтересами, тому вживав активних заходів для подальшого 
просування власних геополітичних амбіцій.
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Слід зазначити, що китайські керівники приділяють підвищену увагу роз-
витку стосунків із М’янмою – країна займає стратегічне географічне станови-
ще між Китаєм та Індією, а також пов’язує Південно-Східну Азію з Південною 
Азією. У рамках китайської ініціативи “Пояс та Шлях” (“一带一路”, “Yīdài 
yīlù”), як інноваційної моделі регіонального співробітництва, положення 
М’янми є унікальним – це єдина країна, окрім Пакистану, яка є частиною як 
“Морського Шовкового шляху 21-го століття” (“21世纪“海上丝周之路”, 
“Èrshíyī shìjì hǎishàng sīchóu zhī lù”), так і “Економічного поясу Шовкового 
шляху” (“丝绸之路经济带”, “Sīchóu zhī lù jīngjì dài”), тобто сухопутної та 
морської ланок “Пояса та Шляху” відповідно.

У листопаді 2017 року під час зустрічі міністра закордонних справ КНР 
Ван Ї та держсекретаря (прем’єр-міністра) М’янми Аун Сан Су Чжі вперше 
було висунуто пропозицію про створення Китайсько-М’янманського еконо-
мічного коридору. Планується, що КМЕК, довжина якого становить 1700 км, 
пролягатиме від міста Куньмін китайської провінції Юньнань, перетне ки-
тайсько-м’янманський кордон у містечку Мусе і продовжиться до Мандалая, 
другого за величиною міста М’янми, де розділиться на дві частини. Перша 
пролягатиме на захід до порту Кяукпо, що розташований у Бенгальській зато-
ці, а інша – на південь до ділового центру країни міста Янгон. Маршрут про-
ходить паралельно вже діючим газопровідним та нафтопровідним спорудам, 
які разом з іншими проектами отримали ребрендинг, будучи частиною китай-
ської ініціативи “Пояс та Шлях”.

Для Пекіна Китайсько-М’янманський економічний коридор має важливе 
економічне та стратегічне значення. Сухопутний вихід до Індійського океану 
скорочує понад 5000 км відстані для транспортних перевезень Китаю в інші 
регіони світу. У перспективі введення в експлуатацію усіх сегментів КМЕК 
надасть можливість Пекіну розвивати інфраструктуру “Пояса та шляху” у різ-
них напрямках. Зокрема, очікується, що КМЕК сприятиме торгівлі КНР з Аф-
рикою та Західною Азією, а також стимулюватиме економіку слаборозвиненої 
провінції Юньнань, яка межує з М’янмою. КМЕК стане першою частиною 
амбітного проекту в рамках китайської ініціативи зі створення Паназійської 
мережі, що поєднає Китай, Камбоджу, Лаос, М’янму, Таїланд, Малайзію та 
Сінгапур, де південно-китайському місту Куньмін відводиться роль централь-
ного хабу. З точки зору стратегічних міркувань, КМЕК повинен посилити при-
сутність Китаю в Індійському океані, а також значною мірою має послабити 
залежність від протоки Малакка та Південно-Китайського моря, що зменшить 
вразливість імпорту нафти та іншої торгівлі у випадку виникнення конфлікту.

У свою чергу уряд М’янми розглядає участь у китайській ініціативі “Пояс 
та Шлях” і КМЕК як можливість для країни модернізувати свою занедбану 
інфраструктуру, розширити торгівлю та створити робочі місця для бірман-
ської молоді. На сьогодні, Китай є найбільшим торговельним партнером та 
інвестором М’янми. Імпорт із Китаю та експорт до Китаю становлять майже 
третину загального обсягу зовнішньої торгівлі країни. У 2019 році двосторон-
ня торгівля склала 17,7 млрд. доларів США, що перевищує річний показник 
на 28 відсотків. Китайські інвестиції до країни в 2019 році становили близько 
4,8 млрд. доларів США, що трохи більше порівняно з 4,7 млрд. інвестицій ро-
ком раніше.

Слід зауважити, що наразі м’янманський уряд опинився у складних умо-
вах, потрапивши під хвилю критики та осуд із боку міжнародної спільноти 
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через гуманітарну кризу, що виникла в результаті міжконфесійних сутичок 
у штаті Ракхайн, наслідком яких стала насильницька депортація до Бангла-
деш понад 700 тисяч мусульман з-поміж нацменшин. Водночас, у результаті 
невиразної, протекціоністської політики нової адміністрації США на чолі з 
Д. Трампом суттєво змінилася геополітична архітектоніка в Індо-Тихоокеан-
ському регіоні у напрямку значного посилення позицій КНР. Втративши під-
тримку з боку США та опинившись у міжнародній ізоляції, уряд М’янми був 
вимушений знову звернутися до КНР за політичною та економічною підтрим-
кою. Під час перебування у м. Пекін у 2017 році Аун Сан Су Чжі остаточно 
погодилася з пропозицією щодо створення Китайсько-М’янманського еконо-
мічного коридору, розраховуючи на широку участь китайського бізнесу у роз-
будові країни.

Водночас, завдяки політичним і військово-дипломатичним зусиллям, пере-
дусім у справі забезпечення мирного процесу у М’янмі шляхом участі в орга-
нізації переговорів із повстанськими угрупованнями, Пекіну вдалося отримати 
підтримку проектів “Пояса та шляху” з боку м’янманських військових, які і 
досі залишаються вагомою політичною силою, зберігаючи значну частку в еко-
номіці країни через свій конгломерат Союзу економічних холдингів М’янми, 
а також здійснюючи контроль над поліцією. Відповідні запевнення були ви-
словлені головнокомандуючим збройними силами країни генералом армії Мін 
Аун Хлайн під час його візиту до м. Пекін у квітні 2019 року.

Крім того, про доцільність і підтримку китайських проектів заявили і окре-
мі повстанські угруповання, такі як армія Аракан, яка є найбільшим за чи-
сельністю військовим формуванням у штаті Ракхайн, через який проходитиме 
КМЕК. Це, передусім, стало результатом певних змін регіональної політики 
Китаю, який останнім часом поступово відходить від підтримки етнічних 
збройних формувань у їхньому протистоянні з центральним урядом М’янми, 
віддаючи перевагу ролі посередника між сторонами конфлікту, що більш від-
повідає його економічним інтересам, водночас, зберігаючи важелі впливу над 
Найп’їдо.

Тим не менш, існують певні виклики та проблеми у реалізації двосторон-
ніх домовленостей для формування Китайсько-М’янманського економічного 
коридору.

Наголошується, що комплекс проектів/субпроектів КМЕК сторони пла-
нують здійснювати поетапно, відповідно до наявних завдань у короткостро-
ковій перспективі на період 2020–2021 рр., середньостроковій – 2022–2025 рр. 
і довгостроковій перспективі – 2026–2030 рр. Із самого початку єдиний план 
КМЕК не передбачався.

Наразі, у рамках ініціативи “Пояс та шлях” реалізується величезна кіль-
кість проектів за такими напрямками:

– енергетика, зокрема взаємозв’язок національних електромереж двох країн;
– транспортна інфраструктура (високошвидкісна залізниця, портові і місь-

кі проекти Кяукпо, індустріальні парки, сухопутні і водні ділянки КМЕК);
– промислове співробітництво, розвиток спеціальних економічних зон;
– заходи для запобігання природних лих і ліквідації їхніх наслідків;
– забезпечення безпеки КМЕК.
Значна кількість проектів, передусім, що стосуються спеціальних і про-

мислових зон, за визнанням сторін, потребує додаткового опрацювання, як 
попередніх умов, так і орієнтовних термінів їхньої реалізації. У той же час на 
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провінційному рівні вже попередньо визначені потенційні сфери взаємодії, 
зокрема сільське господарство, промисловість, туризм, розвиток людських 
ресурсів, фінанси тощо.

Слід зазначити, що техніко-економічне обґрунтування більшості пріори-
тетних проектів опрацьовувалося протягом тривалого періоду, ще за часів 
правління у М’янмі військової хунти. Вочевидь, що високий рівень напруги 
дискусій у бірманському суспільстві став викликом для нової влади країни, 
яка намагається досягнути політичного консенсусу усіх зацікавлених сторін. 
Сучасна законодавча та політична база регулювання іноземних інвестицій у 
М’янмі є досить слабкою та не враховує особливості національно-етнічних 
груп та інтереси місцевих громад, в межах яких розташована значна кількість 
інвестиційних проектів. Через відсутність належних консультацій та експерт-
них оцінок у постановах уряду не враховуються екологічні стандарти, ком-
пенсації та інші ключові питання, пов’язані з іноземними інвестиціями. Тому 
часто іноземні інвестиційні проекти стикаються з опором місцевого населен-
ня. Крім того, значна кількість заходів відбувається в районах, де протягом 
тривалого часу спалахують сутички на етнічній та конфесійній основі, що по-
требує від уряду виважених дій з метою недопущення загострення існуючих 
конфліктів або створення нових, а також посилення мілітаризації згаданих ра-
йонів під приводом захисту іноземних інвестицій.

З огляду на це, бірманська сторона досить обережно ставиться до проектів 
КMEК, добре пам’ятаючи ситуацію навколо гідропроекту Мійцоне, коли 
масштабні народні протести змусили тодішнього президента М’янми Теїна 
Сейна призупинити будівництво греблі у 2011 році. Нині майбутнє проекту 
так і залишається невизначеним. Рішення про його скасування може мати не-
гативні політичні наслідки для китайсько-м’янманських відносин, у той же 
час відновлення проекту може спровокувати масові заворушення у всій краї-
ні. Тому уряд надає схвалення лише тих проектів, які відповідають пріорите-
там, політиці та внутрішнім процедурам країни, а також після подальшого 
узгодження обома сторонами їхнього техніко-економічного обґрунтування та 
вирішення фінансових питань.

Також серйозне занепокоєння уряду викликає висока вартість китайських 
проектів. Так, ділянка запланованого залізничного проекту “Мусе-Мандалай” 
обійдеться майже у 9 млрд. доларів США, вартість проекту “Нью-Янгон Сіті” 
становить 1,68 млрд. доларів, а сукупна ціна проекту будівництва порту та 
спеціальної економічної зони Кяокпу перевищує 10 млрд. доларів. Висока 
вартість вказаних проектів спонукала місцевих експертів поставити під сум-
нів їхню доцільність, передусім, через невелику економічну життєздатність 
деяких із них. Зокрема, для Найпʼїдо реалізація проекту з будівництва спе-
ціальної економічної зони Кяокпу матиме досить обмежений прибуток та 
лише у разі активного залучення місцевого бізнесу, що є малоймовірним че-
рез значну відстань вказаної СЕЗ від ділових центрів країни. Крім того, вка-
заний проект викликав сильну опозицію місцевих рибалок та фермерів, які 
побоюються, що обмеження риболовлі та придбання земель урядом призве-
дуть до втрати засобів для існування та масового переселення.

З іншого боку, існують застереження, що мегапроекти збільшать борговий 
тягар М’янми та, враховуючи її надзвичайну залежність від Китаю, підштов-
хнуть країну до “боргової пастки”, що, наприклад, сталося з Шрі-Ланкою, яка 
була вимушена передати Китаю в оренду на 99 років глибоководний порт 
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Хамбантота через неможливість повернення позики на його будівництво у 
сумі 1,3 млрд. доларів США. З огляду на це, уряд М’янми вживає активних 
заходів з повторного перегляду умов наявних двосторонніх домовленостей у 
бік зменшення державних витрат. Так, вартість проекту будівництва порту 
Кяокпу була знижена на 80 % шляхом скорочення проектної кількості прича-
лів до двох замість десяти, запланованих раніше.

Уряд КНР також добре пам’ятає події 2011 року, коли реалізація китай-
ського проекту викликала масові народні протести у штаті Качін, та належ-
ним чином будує відносини з м’янманською стороною, намагаючись здійсню-
вати гнучку, виважену лінію поведінки. У Пекіні чітко усвідомлюють, що 
будь-які необережні дії можуть наштовхнутися на опір і гнів місцевої громад-
ськості та поставити під загрозу реалізацію не тільки геополітичного проекту 
створення Китайсько-М’янманського економічного коридору, але і китайської 
ініціативи “Пояс та Шлях” у цілому.

Іншим серйозним викликом для реалізації проектів КМЕК є пандемія ко-
ронавірусу COVID-19. Незважаючи на непогану епідеміологічну ситуацію в 
країні, пандемія вже завдала великої шкоди економіці М’янми, головним чи-
ном, завдяки домінуванню Китаю в секторах туризму, торгівлі, аквакультури, 
сільського господарства та промисловості. Наявні двосторонні бізнес-зв’язки 
були порушені. Китайські бізнесмени повернулися додому, взявши із собою 
обладнання та машини. Тільки через закриття прикордонного пункту в м. Му-
се, починаючи з 27 січня 2020 р. м’янманський уряд щоденно зазнає збитків 
на суму 8 млн. доларів США. У цих обставинах китайський уряд досить ус-
пішно здійснює так звану “дипломатію COVID”, періодично направляючи до 
сусідньої країни медичний персонал і обладнання з метою розвитку добро-
зичливості та демонстрації глобального лідерства у боротьбі з пандемією.

Ускладнюючим фактором, який може кардинально вплинути на наміри Пе-
кіна, є загальні вибори в М’янмі, що заплановані на кінець 2020 року та певна 
невизначеність їхніх результатів. Правляча партія “Національна ліга за демо-
кратію” чітко розуміє, що єдиною можливістю утримати економіку на плаву 
та залишитися при владі є прискорення реалізації, за участю КНР, великих 
економічних проектів, тому планує розіграти “китайську карту”, представляю-
чи Китай у статусі каталізатора економічного зростання в країні та головного 
страхувальника у разі впровадження санкцій з боку країн Заходу.

Таким чином, цьогорічна поїздка Сі Цзіньпіна до М’янми, що відбулась у 
рамках відзначення 70-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між 
двома державами, була, головним чином, спрямована на прискорення впрова-
дження Китайсько-М’янманського економічного коридору, ключового компо-
нента китайської ініціативи “Пояса та Шляху”.

Напередодні візиту китайські та м’янманські ЗМІ опублікували інтерв’ю 
Голови КНР, в якому він охарактеризував сусідські зв’язки як “pauk phaw” 
(Прим.: термін 50-х років із часів встановлення дипломатичних відносин між 
країнами, що з бірманської мови перекладається як “братські, єдиноутробні”) 
та пообіцяв перенести двосторонні відносини в “нову еру”, наголошуючи на 
тезі про необхідність формування системи міжнародних відносин нового типу 
у рамках китайської теорії створення “Спільноти єдиної долі людства” (“人类
命运共同体”, “Rénlèi mìngyùn gòngtóngtǐ”), згідно з якою Китай набуває нової 
геополітичної риси. У цьому контексті стосунки між КНР і М’янмою мають 
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продемонструвати на практиці живучість і прагматизм теоретичних постулатів 
Сі Цзіньпіня, який наголосив на необхідності переходу проектів КMEК від 
“концептуальної стадії до конкретного планування та реалізації” [Ramachan-
dran 2020].

Слід зазначити, що візит Голови КНР відбувся практично відразу після 
розгляду у Міжнародному Суді в Гаазі питання гуманітарної кризи у М’янмі, 
що забезпечило китайській стороні сприятливий момент для того, щоб під-
штовхнути Найпʼїдо до виконання своїх зобов’язань із КМЕК.

Перебуваючи у М’янмі, Голова КНР зустрівся з Президентом країни Він 
М’їн, державним радником Аун Сан Су Чжі, міністром оборони генералом 
армії Мін Аун Хлайн. Як і очікувалося, під час двосторонніх переговорів пер-
шочергову увагу було приділено торговельно-економічним питанням. Під час 
візиту було підписано 33 угоди, меморандуми про взаєморозуміння, протоколи 
та обмінні листи, що стосуються торгівлі, залізниць, промислових та енерге-
тичних проектів. Обидві сторони підтвердили свої зобов’язання продовжувати 
розвиток спеціальної економічної зони Кяокпу, у тому числі доопрацювання 
глибоководного порту на суму 1,3 млрд. доларів США. Також були укладені 
угоди щодо будівництва залізниці, що поєднає м. Куньмін китайської провін-
ції Юньнань із СЕЗ Кяокпу, а також проект будівництва зони урбанізованого 
розвитку “Нью-Янгон”, що розташовується неподалік від Янгон, колишньої 
столиці та найбільшого міста М’янми.

За результатами китайсько-м’янманських переговорів було підтверджено 
прихильність сторін до формування Китайсько-М’янманського економічного 
коридору та участі у трьох його центральних складових: спеціальній еконо-
мічній зоні Кяокпу, залізниці та промисловій зоні “Нью-Янгон”. Було наголо-
шено, що реалізація КМЕК надасть поштовх економічному розвитку двох 
країн, розширенню регіональної торгівлі та комунікацій. Вважається, що 
КМЕК сприятиме створенню нової моделі регіонального співробітництва, ме-
тою якої є подальше інфраструктурне об’єднання територій.

У цілому візит Голови КНР Сі Цзіньпіна до М’янми, який виходить далеко 
за рамки двосторонніх відносин та “передвіщає про початок нової глави гео-
політичного ландшафту Індійського океану” [Albert 2020], засвідчив таке:

Стосунки КНР з М’янмою мають тривалий, особливий характер через 
їхню історичну спільність. Відновлення міждержавних зв’язків відповідає 
обопільним інтересам – китайський уряд прагне активізувати проекти, що 
з’єднують Китай з Індійським океаном у рамках ініціативи “Пояс та Шлях”, 
водночас нинішня влада М’янми, в умовах міжнародної ізоляції, зацікавлена 
у політичній та економічній підтримці з боку КНР. На сьогодні китайській 
стороні вдалося забезпечити сприяння з боку різних прошарків бірманського 
суспільства стосовно просування власних економічних інтересів. Разом із 
тим, цілком ймовірно, що відповідно до погіршення епідеміологічної ситуації 
в М’янмі робота над проектами КМЕК може уповільнитися на деякий час.

Безперечно, Індо-Тихоокеанський регіон непорушно і міцно увійшов до 
сфери пріоритетних інтересів КНР. У той час, коли США тільки вибудовують 
конфігурацію партнерства в рамках власної зовнішньополітичної стратегії, 
Пекін, вміло користуючись помилками та невдачами регіональної політики 
адміністрації Д. Трампа, послідовно реалізує довгострокову концепцію у рам-
ках ініціатив “Пояс та Шлях”, “Спільнота єдиної долі людства”, ідеї яких, у 
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сукупності з перспективами широкомасштабного співробітництва, є більш 
привабливими для країн ІТР, які з побоюванням сприймають майже маніакаль-
ні намагання Вашингтона нав’язати власне світосприйняття аж до повалення 
небажаних політичних режимів.

Китай поступово нарощує глобальні позиції, поділяючи вказаний процес 
на низку взаємопов’язаних етапів, одним з яких є створення стратегічного по-
тенціалу в ІТР [Балакин 2020, 53]. М’янма є важливою ланкою геополітичних 
амбіцій КНР, яка забезпечує доступ до Індійського океану та значний імпорт 
нафти та газу з Перської затоки в обхід Південно-Китайського моря та страте-
гічно вразливої протоки Малакка, що у майбутньому надасть можливість 
уникнути морських сутичок із країнами АСЕАН, а також світовими держава-
ми, включно із США і Японією. У цьому контексті Китайсько-М’янманський 
економічний коридор, за своїм географічним розташуванням та станом завер-
шення інфраструктурних проектів, що входять до нього, посідає одне з цен-
тральних місць у китайській ініціативі “Пояс та Шлях”. Водночас, прямий 
вихід до Бенгальської затоки дозволить КНР стримувати зростання впливу 
одного з основних регіональних конкурентів – Індії, яка також уважно сте-
жить за діями Пекіна в ІТР, передусім за китайськими портовими проектами, 
такими як Кяокпу (М’янма), Гвадар (Пакистан), Хамбантота (Шрі-Ланка), 
Читтагонг (Бангладеш) тощо.

Таким чином, Індо-Тихоокеанський регіон послідовно перетворюється у 
геополітичний простір, що динамічно розвивається та стає важливим центром 
глобальної політики.
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ІНІЦІАТИВА “ПОЯС ТА ШЛЯХ”: ФОРМУВАННЯ
КИТАЙСЬКО-М’ЯНМАНСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО КОРИДОРУ
П. С. Ленський

Мета статті полягає у дослідженні китайської ініціативи “Пояс та Шлях”, перш за 
все в контексті її конкретного економічного наповнення, та аналізі перспектив інвес-
тиційної та торговельно-економічної політики Китаю стосовно залучених груп і країн. 
М’янма є найважливішою ланкою в геополітичних планах КНР, займає стратегічне 
географічне становище між Китаєм та Індією, а також пов’язує Південно-Східну 
Азію з Південною Азією. У статті розглядаються політика керівництва КНР з вибу-
довування двосторонніх відносин нового типу з азійською країною, процес форму-
вання та реалізації Китайсько-М’янманського економічного коридору, виклики та 
проблеми, з якими стикається Китай при реалізації ініціативи “Пояс та Шлях” на 
прикладі КМЕК. Дослідження демонструє, що КНР розглядає територію М’янми, як 
і інших країн регіону, в якості “секції” “Поясу та Шляху”. Реалізація проектів у рам-
ках китайської ініціативи здійснюється на принципах загальних консультацій, спіль-
ної роботи і взаємної вигоди, врахування та інтеграції стратегій розвитку всіх країн-
учасниць. У перспективі введення в експлуатацію Китайсько-М’янманського еконо-
мічного коридору сприятиме економічному розвитку не тільки Китаю і М’янми, але і 
стимулюватиме регіональну взаємодію, зміцнюватиме взаєморозуміння між культу-
рами країн, які розташовані уздовж “Поясу і Шляху”. У той же час успішна реаліза-
ція КМЕК забезпечить Китаю прямий, сухопутний вихід до Індійського океану, що 
значно зміцнить позиції Пекіна в Індо-Тихоокеанському регіоні, який послідовно і 
непорушно увійшов до сфери його пріоритетних інтересів.

Ключові слова: КНР, М’янма, ініціатива “Пояс та Шлях”, Китайсько-М’ян-
манський економічний коридор (КМЕК), інфраструктура, інвестиції, Індо-Тихоокеан-
ський регіон



46

ИНИЦИАТИВА “ПОЯС И ПУТЬ”: ФОРМИРОВАНИЕ
КИТАЙСКО-МЬЯНМАНСКОГО эКОНОМИЧЕСКОГО КОРИДОРА
П. С. Ленский

Цель статьи заключается в исследовании китайской инициативы “Пояс и путь”, 
прежде всего в контексте ее конкретного экономического наполнения, и анализе пер-
спектив инвестиционной и торгово-экономической политики Китая в отношении во-
влеченных групп и стран. Мьянма является важнейшим звеном в геополитических 
планах КНР, занимает стратегическое географическое положение между Китаем и 
Индией, а также связывает Юго-Восточную Азию с Южной Азией. В статье рассма-
триваются политика руководства КНР по выстраиванию двусторонних отношений 
нового типа с азиатской страной, процесс формирования и реализации Китайско-
Мьянманского экономического коридора, вызовы и проблемы, с которыми сталки-
вается Китай при реализации инициативы “Пояс и путь” на примере КМЭК.

Исследование показывает, что КНР рассматривает территорию Мьянмы, как и 
других стран региона, в качестве “секции” “Пояса и пути”. Реализация проектов в 
рамках китайской инициативы осуществляется на принципах общих консультаций, 
совместной работы и взаимной выгоды, учета и интеграции стратегий развития всех 
стран-участниц. В перспективе ввод в эксплуатацию Китайско-Мьянманского эконо-
мического коридора будет способствовать экономическому развитию не только Китая 
и Мьянмы, но и стимулировать региональное взаимодействие, укреплять взаимопо-
нимание между культурами стран, располагающихся вдоль “Пояса и пути”. В то же 
время успешная реализация КМЕК обеспечит Китаю прямой, сухопутный выход к 
Индийскому океану, что значительно укрепит позиции Пекина в Индийско-Тихо-
океанском регионе, который последовательно и твёрдо вошел в сферу его приоритет-
ных интересов.

Ключевые слова: КНР, Мьянма, инициатива “Пояс и путь”, Китайско-Мьянман-
ский экономический коридор (КМЭК), инфраструктура, инвестиции, Индийско-Ти-
хоокеанский регион
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Mikhail Gorbachev’s glasnost (openness) was a popular topic in 1980s China. Existing 
scholarship remarks that Chinese Soviet-watchers admired Gorbachev’s programme as a 
model for China’s democratisation in the 1980s. However, after 1991, because of their im-
pact on China’s pro-democracy movements as perceived by the Chinese government, the 
same Chinese scholars consistently criticised Gorbachev and his liberalisation policies for 
being the fundamental catalysts in bringing down the USSR.

This paper suggests that the attractiveness of Gorbachev’s glasnost policy to 1980s Chi-
nese Sovietologists was not because it symbolised Western-style democracy; instead, they 
embraced glasnost as a type of government-led democracy. The impact of Gorbachev’s 
policies after the mid-1990s can also be seen in Chinese scholars’ use of them to support 
the reformist General Secretary Zhao Ziyang in his power struggle against the Party con-
servatives leading up to the Tiananmen Incident.

This paper further posits that Chinese scholars’ scorn for Gorbachev after Tiananmen 
was not primarily owing to his role in promoting democratisation; rather, it was because of 
Gorbachev’s soft line approach towards dissent when communism in Europe was on the 
verge of collapse. By drawing attention to Gorbachev’s soft line approach, Chinese critics 
justified China’s use of the Tiananmen crackdown and the brutal measures adopted by 
Deng Xiaoping to preserve the socialist rule and social stability.

Keywords: Mikhail Gorbachev, Deng Xiaoping, Zhao Ziyang, Chinese Sovietology, 
Tiananmen, contemporary China, post-communism

The University of edinburgh
introduction

Several previous scholars have noted the enormous impact that the last leader of 
the Soviet Union, Mikhail Gorbachev, and his political liberalisation policy known 
as glasnost (openness) had on 1980s China [Sun 1995, 242–246; Guan 2010, 511–
513; Shambaugh 2008, 55–57]. It has been reported that Gorbachev’s programme 
inspired the former Party General Secretary Zhao Ziyang’s political reform pro-
posal on the eve of the Tiananmen Incident in 1989 [Wu 1997, 306]. He was held 
in enormously high esteem among Chinese intellectuals in the 1980s [Brown 2007, 
107]. His enthusiasm for freedom and the reform of socialism were instrumental 
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in stirring up the student protests in Tiananmen Square. Demonstrators used his 
example to pressure the Chinese leader Deng Xiaoping into abandoning the autho-
ritarian rule of the Chinese government [Lukin 1991, 123]. Moreover, the existing 
literature points out that Chinese Sovietologists admired Gorbachev’s political re-
form as a model for China’s democratisation in the 1980s. However, after 1991, 
because of their impact on China’s pro-democracy movements as perceived by the 
Chinese government, the same Chinese scholars consistently criticised Gorbachev 
and his liberalisation policies for being the fundamental catalysts in bringing down 
the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) [Marsh 2005, 105–106; Sham-
baugh 2008, 57].

Having examined a range of academic and official articles published in China 
from the 1980s to the 1990s, I would first argue that the attractiveness of Gor-
bachev’s glasnost policy to 1980s Chinese scholars was not because it symbolised 
Western-style democracy; instead, they embraced glasnost as a type of “democracy 
under socialism”, and saw it as being equivalent to the “neo-authoritarianism” of 
Zhao Ziyang that championed pluralism under a strong government. Moreover, the 
impact of Gorbachev’s policies after the mid-1980s can also be seen in Chinese 
scholars’ use of them to support the reformist leader Zhao in his power struggle 
against the conservatives within the Chinese Communist Party (CCP) leading up to 
the Tiananmen Incident in 1989. This paper further posits that Chinese scholars’ 
scorn for Gorbachev after Tiananmen was not primarily owing to his role in pro-
moting democratisation; rather, it was because of Gorbachev’s soft line approach 
towards dissent when communism in Europe was on the verge of collapse. By 
drawing attention to Gorbachev’s soft line approach, Chinese critics justified Chi-
na’s use of the Tiananmen crackdown and the brutal measures adopted by Deng 
Xiaoping to preserve the socialist rule and social stability. Having said this, the 
wave of Chinese criticisms was a short-term phenomenon. It gradually receded af-
ter the mid-1990s as a result of the marked improvement in Sino-Russian relations 
after the collapse of the Soviet Union, and most importantly, as a result of China’s 
own reflections on the lessons already learned from the Sino-Soviet ideological 
disputes that had taken place under Mao Zedong.

With respect to primary sources, it should be mentioned here that this research 
is based wholly on the “national core journals” (Guojiaji hexin qikan) published in 
the People’s Republic of China (PRC), and mainly on the following four categories 
of journals: 

The first are those journals focusing on research in the humanities and social 
sciences in general (Shehui kexue yanjiu, Shijie jingjiyu zhengzhi). Second are those 
journals dealing with problems of socialism or communism in the world (Dangdai 
shijie shehui zhuyi wenti, Shehui zhuyi yanjiu). The third group forms the core of 
this study; they concentrate on questions and issues relating to the former Soviet 
Union (later the Russian Federation and other Commonwealth Independent States 
after 1991) (Sulian dongou wenti, Eluosi yanjiu). Lastly, the research scope also in-
cluded relevant articles in various university journals (Zhongguo shehui kexueyuan 
yanjiu shengyuan xuebao, Zhonggong zhongyang dangxiao xuebao). 

Moreover, the paper examines the thinking of Chinese Sovietologists against the 
backdrop of political developments in the PRC from the mid-1980s to the 1990s. 
Therefore, in order for this research to be successfully located in the rich fabric of 
intellectual activities and the changing environment of contemporary China, the 
investigator also consulted China’s Party newspapers and journals, such as the 
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Renmin ribao (People’s Daily), Guangming ribao (Guangming Daily) and Beijing 
Review (English edition), and the writings and speeches of PRC officials, such as 
those of Deng Xiaoping and other contemporary Chinese leaders.

The use of the term “Sovietologists” (or Soviet-watchers) – those who study and 
research the state of the USSR – in this paper is based on Christopher Xenakis’ 
definition. Xenakis defines Sovietologists broadly, to include “political scientists, 
economists, sociologists, historians, diplomats and policy makers, working in aca-
demia, government, private think tanks, and the media.” He uses the terms “Sovi-
etologists”, “Soviet experts”, “foreign policy analysts”, “Cold War theorists”, and 
“political scientists” interchangeably, citing the examples of George Kennan, Zbig-
niew Brzezinski, Richard Pipes and Strobe Talbott [Xenakis 2002, 4]. 

In terms of this elastic definition of the field and the diversity of scholars’ 
backgrounds, the situation in China is generally similar to the situation in the US 
described by Xenakis. For example, as we will see, although some Chinese scho-
lars specialise in either Soviet or world communism, most of those mentioned and 
quoted in this paper are generalists rather than specialists in Soviet studies. Their 
articles often express more political zeal than scholarly expertise or analytical in-
sight. Generally speaking, the descriptions of Xenakis of US Sovietologists could 
also be applied to the Chinese situation. Chinese Soviet-watchers are a diverse 
group, rather than representatives of a single school of thought or central theory. 
Their publications never imply a complete homogeneity of views. However, al-
though their academic training is in different disciplines and by no means con-
fined to Soviet studies, their research and publications are relevant to Sovietology 
in one way or another.

Chinese Perceptions of Gorbachev across the 1990 divide
One thing that should be noted is that Chinese perceptions of Gorbachev from 

the mid-1980s onwards were quite evolutionary. Views changed not only in re-
sponse to the ups-and-downs of Sino-Soviet (and later Sino-Russian) relations and 
China’s domestic political climate, but also in response to the political develop-
ments in Moscow. The existing secondary literature on Chinese Sovietology indi-
cates that Chinese scholars began making positive comments about Gorbachev 
immediately after he assumed power in 1985 [Bernstein 2010, 2; Rozman 1987, 
130–135; 2010, 455], but that soon after the Tiananmen Incident in 1989 they had 
become completely hostile to the last Soviet leader and their criticisms did not stop 
even after the collapse of the USSR in 1991 [Rozman 2010, 460; Shambaugh 2008, 
57; Marsh 2005, 105–106; Wilson 2007, 271]. 

My reading shows, however, that most of the Chinese academic commentators 
on the USSR did not have positive views of Gorbachev either in or after 1985. 
Many scholars remained suspicious of Gorbachev and felt uncertain about his fu-
ture manoeuvers and agendas. The main reason for China’s lukewarm reaction to 
the Soviet leader during the early days of his administration was the tense Sino-So-
viet relations at that time, notably the unresolved question of the three obstacles 
(the Soviet invasion of Afghanistan, its large troop deployment along the border 
with China, and Moscow’s support of the Vietnamese military intervention in Cam-
bodia) plaguing the two countries. In 1985, the CCP regime expressed its concern 
regarding Gorbachev’s reluctance to resolve these unsettled problems after he as-
sumed power [Beijing Review 6th May 1985, 13]. In 1986, the Chinese Premier, Hu 
Yaobang, complained to journalists that, “Sino-Soviet relations have not made any 
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headway since Gorbachev assumed power” [Renmin ribao 20th June 1986, 1]. At 
the same time, some Chinese Soviet-watchers also expressed their resentment of 
Moscow’s insincere approach towards removing the three obstacles. They pointed 
out that this behaviour ran counter to the principle of New Thinking [Ma 1986, 
52; Xing 1986, 36; Zhu 1987, 29]. Only around one year after Gorbachev took the 
helm did Chinese scholars start to review his policies positively, when the prob-
lem of the three obstacles had started to be resolved and bilateral relations were 
gradually improving.

My findings also demonstrate that in and after the 1989 Tiananmen uprising, no 
major criticisms of Gorbachev appeared in Chinese academic writings. Instead, 
Chinese scholars still seemed to have admired and poured out their positive evalua-
tions of his programmes during this anti-liberal period in contemporary China. 
There are several reasons why Gorbachev was by no means of a subject of ridicule 
in the eyes of Chinese scholars in the wake of the Tiananmen demonstrations. First, 
the Chinese leadership had by then taken stock of the Sino-Soviet frictions under 
Mao Zedong, and did not want to be at odds with a large and powerful country that 
had the longest borderline with the PRC. When the Sino-Soviet summit meeting 
took place in May 1989, both sides placed great emphasis on the principle of mu-
tual non-interference in each other’s internal affairs and normalised the relations 
between the two countries. Having learned from the lessons of history, they were 
committed to not letting ideological disagreements disrupt cordial bilateral rela-
tions [Guangming ribao 19th May 1989, 1]. All this is reflected in the main import 
of Deng’s summit conversation with Gorbachev – putting the past behind, opening 
up a new era, doing more practical things and indulging in less empty talk [Deng 
1994b, 287]. Harmony and rapport between the two nations would be the primary 
considerations, despite the fact that some officials and scholars might feel suspi-
cious of Gorbachev’s reform programmes.

Second, it was Gorbachev who mended the Sino-Soviet fences after the pro-
tracted period of mutual distrust, repairing the relationship almost on Chinese 
terms. Gorbachev may not have agreed in his heart with China’s strategy of vio-
lence in handling the Tiananmen Incident [Gorbachev and Ikeda 2005, 2], but 
even when he was pushed by Western reporters during his visit to Beijing in 1989, 
the Soviet leader refused to comment on the student movements [Guangming 
ribao 18th May 1989, 3], and he did not encourage the Soviet media to criticise the 
Chinese government after he returned to Moscow [Marsh 2005, 136–137]. It may 
therefore have gone against the grain for the Chinese state to start criticising 
someone who had made a significant contribution to the Sino-Soviet rapproche-
ment and who had adopted a neutral position when China was experiencing do-
mestic problems.

Last, in the wake of the Tiananmen Incident, China did not consider that Gor-
bachev and his liberalisation policies posed an immediate threat to its socialist sys-
tem. In fact, the West was perceived as a danger to the survival of the regime that 
loomed far larger than the USSR [Xu 1989, 5–6; Guangming ribao 4th September 
1989, 3], and the CCP saw the Soviet state as a much-needed partner with which 
China could confront Western power politics [Beijing Review 3rd – 9th September 
1990, 11]. After the Tiananmen Incident, many Chinese Party leaders were keen 
to maintain relations with Moscow, expressing their hopes that the USSR would 
still uphold the ideals of socialism [Renmin ribao 27th April 1990, 4; Renmin 



51

ribao 31st May 1990, 3]. This is because international sanctions were already being 
imposed on China and the West was exerting pressure on the PRC to give up its 
oppressive rule after Tiananmen. In addition, by the 1990s the US had achieved 
“superhegemonist” status, forcing other countries to follow the Western model of 
development, and China suspected the Americans of having the intention of rele-
gating China and various other nations to subordinate roles on the world stage [Ka-
gan 2008, 33].

Most importantly, the investigator found that China’s strong criticisms of Gor-
bachev did not appear until early 1990, and not immediately after Tiananmen as 
existing secondary scholarship claims. After Gorbachev was elected President of 
the USSR, and after he initiated the process of terminating the power monopoly of 
the Communist Party of the Soviet Union (CPSU) on March 15 1990, both the CCP 
and Chinese scholars became aware of the possible negative ramifications of such 
a move on the PRC, which is committed to the communist one-party rule, and in a 
speech made immediately afterwards on March 18, CCP General Secretary Jiang 
Zemin gave the following warning: 

Our Party is the ruling party, which means that the Party has an absolute leader-
ship over the state organs. If we renounce this leadership, then the Party will no 
longer enjoy ruling party status. Therefore, all the state organs, including the Peo-
ple’s Congress, the government, the Supreme People’s Court and the Supreme 
People’s Procuratorate, should be under the leadership of the Party. Any thoughts 
on or practices involving weakening or undermining the authority of the Party are 
wrong [Jiang 2006, 112].

In reaction to the alarming announcement after the 28th CPSU Congress in 
July 1990 that the monopoly of communist power in the Soviet state had been of-
ficially abolished, in September of that year Jiang made the following more se-
vere criticism: 

After Soviet-American detente and the turmoil in Eastern Europe, there are in-
deed many communists in the world who have doubts about the future of socia-
lism, and are even losing faith in it. But the reality has proved that this kind of 
thinking is terribly naïve [Jiang 2006, 134].

One week after the August 1991 coup in Moscow, Guangming ribao published 
an article implicitly attacking Gorbachev and his liberal programmes:

Some thoughts against Marxism and Leninism are rampant in today’s interna-
tional society. They have crept into the communist parties of some countries and 
become the guiding principles of those parties. Those thoughts are the fundamen-
tal origin of the crisis of some socialist states. The opportunists inside the inter-
national communist movement flaunt the banners of ‘diversity’, ‘universal human 
value’ and ‘democracy is the highest principle of socialism’ to confuse the mas-
ses. They are in fact writing off the class struggle, socialism and proletarian 
dictatorship. They stand for using the Western model to replace the communist 
leadership and its theoretical premise of Marxism [Guangming ribao 26th Au-
gust 1991, 3].

This practice of Gorbachev’s overtuning the dictatorship of the communist 
party was absolutely unacceptable to the CCP. Chinese scholars began to sense 
its potential implications for China, which were far more ominous than the effect 
of New Thinking and glasnost that had allegedly fuelled the student unrest in 
1989 [Lukin 1991, 123]. At that time Beijing was confronting the perceived threat 
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of “peaceful evolution” from the West [Shambaugh 2008, 55], and the Chinese 
leadership similarly feared that the abandoning of socialism by the Soviet Union 
would reignite pro-democracy sentiments at home and challenge its legitimacy. 
After this, the last Soviet leader was doomed to become the focal point of attack by 
the Chinese.

Some authors of the secondary literature argue that after 1991 most Chinese 
scholars focused on criticising Gorbachev and his liberalisation policies as the fun-
damental catalysts in triggering the collapse of the Soviet state [Guan 2010, 509–
514; Marsh 2005, 111; Shambaugh 2008, 81]. In reality, Chinese Sovietology 
writings never excoriated Gorbachev in the 1990s, and the torrent of attacks had 
gradually subsided by the middle of the decade. One major reason for this may be 
the improvement in Sino-Russian relations after the tragic collapse of the USSR. 
Once in power, Russian President Boris Yeltsin told Chinese Foreign Minister Qian 
Qichen that China and Russia should not put the clock back to when both sides 
were at each other’s throats, and the ideological difference should not become a 
barrier to normal bilateral relations [Renmin ribao 26th November 1992, 1]. With 
this overture from Russia, China decided to solidify the relations. During Jiang 
Zemin’s visit to Moscow in September 1994, both sides confirmed their future new 
type of cooperation – “constructive partnership” (jianshexing huoban guanxi) [Ren-
min ribao 4th September 1994, 1].

Moreover, after the collapse, China wanted its bordering Commonwealth Inde-
pendent States (CIS) to remain stable, otherwise they would create grave problems 
for the PRC. After the Cold War the CCP leadership not only needed good relations 
with Russia in diplomatic terms, but also expected to retain Russia and other CIS 
as a counterbalance in resisting the Western notion of peaceful evolution, which 
they saw as a threat. Therefore, it was a rational decision for Chinese scholars after 
1991 not to indulge in a negative critique of the defunct Soviet socialism founded 
by the Russians in 1917, since this would arouse suspicions on the Russian side 
and ultimately harm the relationship. In a 1999 speech delivered to a conference 
commemorating the 50-year anniversary of Sino-Russian relations, at which 
the Vice-Director of the International Liaison Department of the CCP, Cai Wu, 
and Russian Ambassador Igor Rogachev were present, Li Jingjie, Director of 
the Chinese Academy of Social Sciences (CASS), cited the main import of Deng 
Xiaoping’s conversation with Gorbachev in 1989 – “putting the past behind and 
embracing the future” – and made it clear to Chinese scholars that they should “no 
longer cling to the old scores of history” when they were conducting research into 
Sino-Russian relations in the future [Li 1999, 4]. In another article published at the 
same time, Pan Zhengxiang, a scholar at the Chinese University of Science and 
Technology, retraced the sorry history of Sino-Soviet relations and asked Chinese 
scholars to take the lessons of the past into account in their future research. He in-
structed them to “uphold the notion of seeking common ground while preserving 
differences”, and warned them “not to engage in open polemics and in criticising 
Party or state leaders on the other side by name” in order to “prevent the repeating 
of historical tragedy in the 21st century” [Pan 1999, 46].

Last, Gorbachev and his liberal programmes were by no means the only, or even 
the most significant, factor in the USSR’s dissolution, as claimed by Chinese ana-
lysts after 1991. Since the mid-1990s, some Chinese scholars have traced the roots 
of the tragedy back to the administrations of Leonid Brezhnev and Joseph Stalin, 
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arguing that the conservative forces and the rigid communist system were the deci-
sive factors in bringing it about – rather than the figure of Gorbachev alone [Huang 
1993, 39–46; Zheng 1995, 7–12; Zuo 1996, 57–63].

The Popularity of Gorbachev in 1980s China
As stated above, Gorbachev’s glasnost was a popular topic in 1980s China. Zhao 

Ziyang once said that Soviet glasnost had more impact than “Western values, con-
cepts and political systems” in encouraging “China’s intellectuals, youth and young 
workers to demand more democracy” in the 1980s [Bao 2009, 261]. When Zhao 
was in power in the mid-1980s, with Deng Xiaoping’s approval, he organised and 
supervised the first political reform group since the founding of the PRC to design 
a proposal for the institutional restructuring of the CCP [Renmin ribao 28th Feb-
ruary 1988, 1]. Wu Guoguang, former advisor to Zhao and the chief editor of the 
Renmin ribao in the late 1980s, has revealed that during this period of formulating 
political reform, Zhao’s aim was to learn from Gorbachev and implement econom-
ic and political reforms in China concurrently. The General Secretary always asked 
the staff to collect the minutes of the CPSU Congress, at which Gorbachev had de-
livered his speeches, to give him inspiration for China’s political reform [Wu 1997, 
306]. In addition, Zhao occasionally invited the PRC ambassador to Moscow and 
some well known Chinese Soviet specialists to give him seminar talks on Soviet 
glasnost [Wu 1997, 181]. After he was removed from the leadership owing to his 
unwillingness to endorse the Tiananmen crackdown ordered by Deng Xiaoping, 
Zhao admitted that his thinking on political reform had been changed in 1985/1986, 
“aroused somewhat by events in the broader international environment and prob-
lems that had emerged in the Eastern Bloc” [Bao 2009, 256–257].

After the mid-1980s, not only Zhao Ziyang, but also other CCP leaders, such 
as Tian Jiyun and Bo Yibo, expressed their admiration for Gorbachev’s pro-
gramme and their willingness to learn from the Soviet experience [Renmin ribao 
11th January 1988, 4; Renmin ribao 13th July 1988, 1]. The official recognition ob-
viously stimulated the intellectual fever. In a speech given to the National Social 
Sciences Congress in April 1988, CASS President Hu Sheng complained that Chi-
na had not done much research on Soviet politics before, owing to the Sino-Soviet 
conflicts, which meant that Chinese scholars had an insufficient knowledge of re-
cent developments, such as glasnost, in the Soviet Union. Hu urged the Chinese 
people to conduct research into “Soviet political and economic structural reforms 
immediately”, as “those reforms are analogous to what China has undertaken”, 
stating that such comparative studies were “necessary and beneficial” [Hu 1988, 
6–7]. At the same time, some Chinese scholars expressed their utmost appreciation 
for and excitement regarding Gorbachev and his political reform. Upon hearing the 
Soviet announcement of the termination of the concentration of power in the hands 
of the Communist Party and the life-long tenure of the General Secretary at the 
27th CPSU Congress, Gao Fang, a professor of the history of communism at Ren-
min University, predicted that Gorbachev might become “a proletarian George 
Washington” and bring “a blessed message to socialism” [Gao 1988, 8]. Zhao 
Yuliang, a professor of economics at Beijing Jiaotong University, foresaw that Gor-
bachev’s reform would be “another epoch-making revolution comparable to the 
one under Peter the Great in Russian history” [Zhao 1988, 27].

The reasons for China’s positive response to the Soviet glasnost and the positive 
impression of Gorbachev himself after 1986 were manifold. The most important of 
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these was the extraordinary openness and budding democracy of the Chinese po-
litical environment after the mid-1980s. At a national symposium in 1986, Vice-
Premier Wan Li had already called for the introduction of a “more democratic and 
scientific policy decision-making process” in the CCP [Beijing Review 11th August 
1986, 5]. In 1988, one author publicly demanded the end of censorship in China 
[Renmin ribao 2nd February 1988, 8]. In the realm of academia, in 1986 the Edi-
torial Board of Shehui kexue yanjiu (Social Science Research), funded by the Si-
chuan Provincial Academy of Social Sciences, published an article in which, after 
a re-examination of the disastrous decade of the Cultural Revolution, it was sug-
gested that China learn from the West in “instituting political democratization and 
allowing intellectuals to be critical of those in power” [The Editorial Board 1986, 
129]. At the CASS, a new policy issued in early 1989 encouraged scholars to “ap-
ply research methodologies that are not involved in Marxist theory, as long as they 
abide by the Chinese Constitution” [Renmin ribao 17th January 1989, 3]. 

Second, since the mid-1980s China had placed political reform high on the 
agenda. In 1986, Deng Xiaoping acknowledged that, “without political reform, 
economic reform cannot succeed” [Deng 1994b, 167]. Back then, even the Party 
conservatives, such as Peng Zhen and Bo Yibo, also voiced their support for ini-
tiating political reform in China [Renmin ribao 6th August 1986, 1; Renmin ribao 
13th July 1988, 1]. In conjunction with the official mandate, several articles sudden-
ly appeared in various journals. The authors proposed that China should closely 
scrutinise the experiences of political reform in Eastern Europe and the Soviet 
Union, and argued strongly that economic modernisation could not be realised 
without socialist democracy [Cai 1986, 23–24; Ling 1986, 12–13; Wu 1988, 26]. 
Seen from the perspective of Chinese scholars’ profound esteem for glasnost, those 
Soviet observers might have either been genuinely impressed by Gorbachev’s pro-
gramme, or have wanted to speed up China’s own glasnost and seek to highlight 
the achievements of Soviet political reform in order to give the Chinese regime the 
extra push that was needed for the adoption of similar measures.

Chinese Understanding of Gorbachev’s Glasnost
With regard to the understanding of Chinese scholars in the 1980s of Gor-

bachev’s glasnost and political reform, many Chinese scholarly writings did not in 
fact equate Gorbachev’s concept and programme with political democracy in the 
Western sense. After 1986, many articles attempted to demonstrate that Gor-
bachev’s reform was a return to Lenin’s orthodox socialism. Some writers argued 
that the concept of glasnost originated from Lenin [Cui 1988, 44; Li 1988, 96]. 
Others appreciated Gorbachev’s efforts in either re-establishing the people’s right 
to participate in state affairs [Wu 1987, 15; Gu 1988, 28], or in reinstating demo-
cratic and humanistic socialism [Shi 1987, 3; Zheng 1988, 26]. They argued that 
both had been founded by Lenin, but later sabotaged by Stalin, and had not been 
fully recovered by the Soviet leaders after Stalin. It might be correct, according to 
the opening speech of the 27th CPSU Congress in February 1986, to say that Gor-
bachev’s reform was a return to true Leninism [Gorbachev 1987a, 10]; however, 
Chinese scholars had a tactical consideration in placing Gorbachev and Lenin in 
the same category. Since Gorbachev’s programme of glasnost had spread to China, 
Chinese intellectuals were keen to learn from and portray it as a lesson for China, 
in the hope that Gorbachev’s thinking might become a stimulus further political 
change in the PRC after the initial economic reform that was begun in 1978. It 
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should be noted that a short-lived campaign against bourgeois liberalisation had 
emerged in the first half of 1987, after the 1986 student demonstrations and the 
stepping down of General Secretary Hu Yaobang, who was accused of being sym-
pathetic to bourgeois thinking [Renmin ribao 17th January 1987, 1]. Although the 
event was not large in scale and was nothing like the type of political persecutions 
that had taken place under Mao, however, Deng Xiaoping had made it clear in late 
1986 that slogans against socialism and soft approaches towards bourgeois liberali-
sation would not be tolerated [Deng 1994b, 194]. It is therefore understandable that 
Chinese scholars chose to use the less risky theme of Lenin to channel their argu-
ments during this sensitive period, making their interpretations less vulnerable to 
attack. Quoting Lenin to boost Gorbachev’s positive image might encounter less 
political trouble and was more acceptable to the Party old guard, who were not 
very familiar with Gorbachev’s ideas. 

Having said this, Chinese scholars’ cloaking of Gorbachev in the mantle of Le-
ninism suggests that their understanding of his ideas was still orthodox in nature. 
As mentioned earlier, the former CCP General Secretary Zhao Ziyang was a lover 
of glasnost. He was favoured and supported by many Chinese intellectuals in the 
1980s as the patron of political reform [Goldman 1994, 238–239]. Although Zhao’s 
ideas looked more liberal than those of the Party old guard on the surface, however, 
in the eyes of Richard Baum, Zhao’s thoughts on political reform still “stressed the 
need for strong, centralized technocratic leadership”, and he was not an advocate of 
“Western-style liberalism, but of Chinese-style ‘neo-authoritarianism’” [Baum 
2008, 113]. Indeed, after having been purged in the wake of Tiananmen, Zhao re-
vealed that he would never have countenanced a multi-party system but had advo-
cated a reformed one-party dictatorship. He said that, “neo-authoritarianism is good 
for a developing country” [Zong 2007, 153–154]. The concept of “neo-authori-
tarianism” did not escape the attention of Chinese scholars in the 1980s. A 1989 ar-
ticle in Jingjixue zhoubao (Economics Weekly) stated that, “China needs a new 
kind of Gorbachev-like strongman” [Jingjixue zhoubao 12th March 1989, 22]. Zhao 
Liqing, an associate researcher at the Central Party School, openly remarked that, 
“present-day China needs democratic authoritarianism”. In his opinion, for the sake 
of economic modernisation, “circumscription of personal freedom is essential”, 
and “a powerful government with sufficient authority” would be the best type of 
government to ensure the social and political stability necessary for reform. Ac-
cording to the author, China should consult Gorbachev’s political reform model 
[Zhao 1989, 36–38]. It is interesting to note that some 1980s Chinese scholars tend-
ed to regard Gorbachev’s glasnost as a kind of government-led protection of citi-
zens’ rights and supervision of bureaucratic conduct. They expressed the hope that 
such guided democracy, whereby the people would gradually be given more say, 
would be introduced, while popular participation would be within limits fixed by 
the Party. According to their definition, this was “democracy under socialism”, 
which, in their understanding, was equivalent to Zhao’s concept of neo-authori-
tarianism that champions pluralism, diversity and efficiency under a strong govern-
ment [Xiao 1988, 8; Zhao 1988, 14; Zhang 1989, 68].

Similarly, many Western scholars make it clear that Gorbachev’s glasnost is not 
the same as Western democracy [Sallnow 1989, 42; Walker 1993, 97; Gooding 
2001, 216]. His goal was either “a democratized one-party system” [Lewin 1991, 
151] or “a more enlightened dictatorship” [Laqueur 1989, 43]. With regard to the 
Chinese understanding of glasnost, we need to compare the Chinese concept of 
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gongkaixing (publicity) and the English idea of openness. The meaning of gong-
kaixing is a little different from that of openness. Gongkaixing conveys the impres-
sion that political transparency will be circumscribed by the top echelons of 
government to a certain extent. It is an authorised openness, not a complete open-
ness; in other words, gongkaixing is openness licensed by the central government, 
rather than a fundamental political right of the citizens of a country. This difference 
is equivalent to the difference between rule by law and the rule of law. Lowell Ditt-
mer profoundly captures the subtle difference between the Chinese and Western 
concepts:

The concept of “publicity” (gongkai) in contemporary China is derived from 
the age-old concept of the “public” (gong). In the Confucian classics a prominent 
polarity exists between the terms of “self” (zi) and “public” (gong), which is 
linked to an opposition between selfishness (zisi) and selflessness (wusi). The jux-
taposition corresponds to the Western “public-private” distinction, though it is 
more invidious. Selflessness is lauded for having the interests of all the people in 
mind, as selfishness is condemned for a cognitive or even a moral failure to per-
ceive the self in terms of a more comprehensive social organism to which the per-
son’s fate is inextricably connected. The Western concept of the “private” is less 
pejoratively defined than the Chinese, with a strong strain going back at least to 
Adam Smith construing the private sector as making an almost necessarily posi-
tive contribution to public welfare. Private interests per se are sanctioned by the 
free market model in economic thoughts, by social contract theory in politics, and 
by the adversary tradition in jurisprudence. The public is, to be sure, also positive-
ly evaluated in the West (e.g., “public interest”, “public weal”), but even though it 
is favourably evaluated it has subtly different connotations from the Chinese con-
cept [Dittmer 1994, 110–111].

Seen from these perspectives, glasnost seems to be akin to Chinese traditional 
thinking on political philosophy and statecraft. Chinese scholars’ interpretation 
of glasnost appeared to converge with the substance of Zhao Ziyang’s neo-au-
thoritarianism.

The Use of Gorbachev
While Soviet political reform had been making headway since 1985, Zhao Zi-

yang’s political reform had remained a work-in-progress since the mid-1980s, and 
was stillborn on the eve of the Tiananmen Incident. Zhao’s reform proposals in-
cluded the separation of the Party and the state, the introduction of the rule of law, 
and permission given to other parties to compete with the CCP in rank-and-file 
elections [Wu 1997, 94–107]. The CCP General Secretary once revealed that the 
slow progress of his political reform and the difficulty of putting it into practice 
were mainly owing to Deng Xiaoping’s orthodox thinking and his interference, that 
had prevented any bold experimentation [Zong 2007, 33]. After the 13th Party Con-
gress in 1987, Zhao’s plans for political reform were warmly welcomed by Chinese 
scholars [Renmin ribao 5th March 1988, 5; Gao 1988, 10]. However, after seeing 
that Zhao had not transformed many of his promises into practice, from 1988 on-
wards the attitude of Chinese scholars became more demanding. Xiao Gu and Yang 
Xinyu (both were professors of Russian language at Fudan University) made strong 
demands that the Chinese government learn from Gorbachev and implement political 
and economic reforms simultaneously [Xiao 1988, 10; Yang 1988, 41]. After criti-
cising the absence of democracy from politics since Mao, Xu Hongwu, a professor 
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of Marxism-Leninism at Beijing Normal University, requested that China take no-
tice of Gorbachev, and argued that “apart from glasnost, there is no way for China 
to introduce democratic politics” [Xu 1988, 23]. Zhou Yuansheng, a PhD law stu-
dent at Renmin University, remarked that it was essential for the PRC to establish 
“glasnost with Chinese characteristics” [Zhou 1988, 26]. The reason why Chinese 
scholars zealously supported Zhao’s proposal and consistently pressed for further 
political reform actions might have been the intensification of the power struggle 
between Zhao and the conservative forces in the CCP leading up to the Tiananmen 
Incident. First, if one compares Zhao’s report to the 13th Party Congress and Deng’s 
conservative approach to political reform, one finds they are similar in substance 
[Zhao 1987, 3–77; Deng 1994a, 319–341]. However, Zhao’s speech to the Con-
gress was largely for public consumption. The report needed Deng’s prior approval 
before it was delivered, and thus it may not reflect Zhao’s real intentions in politi-
cal reform. In his publications, Wu Guoguang reveals that Zhao’s agenda was more 
radical than the 13th Party Congress speech suggested [Wu 2008, 38], and the CCP 
General Secretary even said that China’s future political reform should go one step 
further than Gorbachev’s glasnost [Wu 1997, 314]. Zhao also recalled that the politi-
cal reform report presented at the Congress would have been more open and liberal 
if Deng had not interfered so much during the writing process [Bao 2009, 208]. 
Moreover, unlike Zhao and his followers, some key CCP leaders did not favour the 
direct borrowing of Gorbachev’s programme for China even before Tiananmen. 
Both Foreign Minister Qian Qichen and Premier Li Peng were cautious about any 
radical approach towards reform, claiming that Gorbachev’s political reform model 
was unsuitable for China, on the grounds that both countries had very different so-
cial, political, economic and geographical conditions [Beijing Review 10th – 16th April 
1989, 14; Beijing Review 17th – 23rd April 1989, 12]. As the power struggle in the 
higher echelons of the Party escalated in the period before the student demonstra-
tions, some Chinese scholars seemed to position themselves on the side of the re-
formers in an effort to weed out the conservatives. David Shambaugh reveals that 
the time when Chinese scholars were commending Gorbachev’s glasnost “was pre-
cisely the time that Zhao Ziyang and his advisers were pushing political reform”, 
and that it also coincided with “a fierce intraparty debate within the CCP, and con-
siderable swelling opposition to Zhao and his reforms” [Shambaugh 2008, 56]. Prior 
to the Tiananmen Incident, CASS researcher Wang Yizhou stated unequivocally 
that China should learn from Gorbachev’s political reform how to “overcome the 
inertia, conservatism and dogmatism among the bureaucracy”, and “get rid of the 
politics of septuagenarians” [Wang 1989, 24]. Shen Yiming (a researcher at Qin-
ghua University) argued that through Gorbachev’s glasnost socialist pluralism had 
spread all over the world [Shen 1989, 21]. He boldly commented: 

We should not exclude the possibility that there could be several Marxist parties 
existing side by side in a socialist state. Although the struggle to achieve political 
pluralism is extremely fierce, however, political pluralism will be an irresistible 
trend nonetheless, as long as the ruling party starts to admit its weakness and give 
way to a more correct reform line; therefore, a healthy pluralist political mecha-
nism will finally come [Shen 1989, 22].

The misuse of Gorbachev
Some of the secondary literature suggests that after 1991 Chinese scholars tended 

to blame Gorbachev’s programmes, such as glasnost and liberalisation, for being 
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the fundamental causes of the downfall of the USSR because those scholars felt 
extremely nervous about the negative implications of these policies for China 
[Guan 2010, 509–514; Rozman 2010, 464; Wilson 2007, 272]. First, a perusal of 
the primary documents in which Chinese scholars expressed their criticisms after 
March 1990, when Gorbachev was launching the process of ending the CPSU mo-
nopoly, reveals that most scholars did not oppose Gorbachev’s political reform of 
socialism. Some disputed Gorbachev’s notion that political reform should precede 
economic reform, and remarked that the former should serve the needs of the latter 
[Xu 1991, 14; Zhang 1992, 17; Tong 1993, 12]. Others criticised Gorbachev’s pro-
gramme for being too Western-oriented, and in particular criticised his termination 
of the CPSU power monopoly as an incorrect method of political reform [Yan 
1990, 5; Wei 1991, 17; Jiang 1993, 53].

Second, this paper further posits that Chinese scholars’ scorn for Gorbachev 
after 1990 was not primarily owing to his role in promoting democratisation and 
changing the nature of socialism; rather, it was because of Gorbachev’s soft line 
approach towards dissent when communism in Europe was on the verge of col-
lapse. By comparison, both Zhao Ziyang and Gorbachev did have something in 
common, in that both the CCP and Chinese scholars would have had difficulty in 
claiming that their ideas on reform were in contravention of socialism. Firstly, ac-
cording to their own words, neither of the communist leaders had ever thought of 
recommending the overthrow of the socialist systems operating in their respective 
countries. After being purged, Zhao revealed that what he had wanted was de-
mocracy under the CCP and rule of law in a socialist China [Bao 2009, 257]. In 
his official speeches Gorbachev always emphasised the fact that his goal was “so-
cialist democracy”, which involved “self-control” and “the unity of rights and 
duties” [Gorbachev 1987b, 169–170]. Secondly, at the 1987 13th Party Congress, 
Zhao expressed a firm resolve to shatter the “current political structure, which 
took shape during the revolutionary war years”. According to him, the system 
was “no longer suited to our drive for modernisation in economic, political, cul-
tural and other fields under conditions of peace, or to the development of a socia-
list commodity economy” [Zhao 1987, 59]. The revolutionary “political structure” 
Zhao was referring to was none other than the institution created by Mao after 
1949, of which unpleasant vestiges remained even after 1976. As mentioned 
above, many Chinese scholars approved of Gorbachev’s endeavours in re-asses-
sing past errors and returning the Soviet state to the fundamental ethos of Leni-
nism. These efforts of Gorbachev’s corresponded to Zhao’s proposal to transform 
the socialist state that had been created through war and revolution into a state de-
signed to achieve construction and modernisation. This notion was given a con-
sensus among the CCP leadership even after Zhao’s purge, and was consistently 
implemented both in and after the 1990s [Deng 1994b, 314; Jiang vol. 1, 2006, 
217]. In actuality, although in the eyes of Chinese communists writing after the 
1990s both Zhao’s political reform and Gorbachev’s glasnost had some negative 
impacts, however, the CCP indictment of Zhao, as State Council spokesman Yuan 
Mu conveyed, was not because Zhao had suggested dissolving Party rule as part 
of his political reform, but because of the mistake Zhao made in “supporting the 
turmoil and splitting the Communist Party Central Committee”. Zhao’s removal 
was thus “only a measure of Party discipline” [Beijing Review 24th – 30th July 
1989, 5]. The statement points to the cause of Zhao’s purge as being his refusal to 
endorse the CCP’s decision to use force to put down the Tiananmen demonstrators, 
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which in Deng Xiaoping’s eyes was not only injurious to state interests but also a 
betrayal of socialist principles.

Zhao’s biggest problem, manifested in his disagreement with the method of sup-
pressing the Tiananmen protests, was his tolerance of dissent and his respect for 
human rights, which were similar to Gorbachev’s “humanistic socialism”, a cha-
racteristic that had been attacked by some Chinese scholars after 1991 as being too 
soft and compromising an attitude towards the anti-communist upheavals in Eastern 
Europe and the Soviet Union [Lu 1992, 51–56; Zhang 1993, 66–67; Chen 1994, 
40]. Zhao’s liberal attitude towards dissent was well known even before the Ti-
ananmen Incident. He once remarked that the campaign against bourgeois liberali-
sation should not be too excessive, and that the people who had committed mistakes 
in the eyes of the Party should be allowed to “keep their posts and give full play to 
their professional knowledge” [Zhao 1987]. Similarly, one of the aspects for which 
Gorbachev had been heavily criticised by Chinese scholars was his negligence of 
the Marxist elements of class struggle and his sympathy for the enemies of so-
cialism. Many scholars explicitly questioned why the Soviet leader did not send 
troops into Eastern Europe when the communist powers there were being over-
thrown, and crush the domestic anti-socialist force when the Soviet state was under 
threat [Zhou 1991, 17–20; Tong 1993, 12; Ma 1997, 12–13; Wu 1999, 5].

Therefore, to some extent, the all-out post-1990 Chinese criticism of Gorbachev 
had more to do with the Soviet leader’s renunciation of the use of force in sup-
pressing the anti-socialist movement than with his political reforms. These criti-
cisms could be considered as a surreptitious way of justifying the CCP’s brutal 
suppression of the Tiananmen demonstrations which was seen as an effective and 
prompt method of defeating the anti-party force. Judging from the publication dates 
of the writings, in the wake of Tiananmen, Chinese scholars had few criticisms to 
make of Gorbachev. However, after the Soviet economy deteriorated and domestic 
turbulence began to unfold in 1990, coinciding with Gorbachev’s announcement of 
his decision to terminate the power monopoly of the CPSU, many Chinese scholars 
stopped praising Gorbachev, and after the collapse of the Soviet Union in 1991 
their criticisms intensified. The contrasting pictures of post-1989 China and the 
post-1990 USSR (or Russia after 1991) led some to conclude that Gorbachev’s 
failure was not caused by socialism, but was because he had not made a firm com-
mitment to socialism. They argued that the chaotic situation in many post-socialist 
states demonstrated the disastrous outcomes of renouncing socialism for a country 
[Shao 1990, 2; Li 1992, 42; Cai 1995, 65], while the fact that China had survived 
demonstrated the positive outcomes of taking a firm stance to support the continua-
tion of socialism in the country. Their criticisms of Gorbachev in hindsight might 
have given the public the impression that soft approaches and lax ideologies 
brought about nothing but tensions and mayhem in a socialist country, whereas 
tough measures ensured order and stability. Through their attacks on Gorbachev’s 
relaxed attitude, the criticisms served to justify not only the CCP’s violent crack-
down on the Tiananmen protesters, but also Deng’s post-Tiananmen announcement 
of his intention to maintain stability in China (which was synonymous with re-
taining the monopoly of CCP power) at any cost [Deng 1994b, 315].

Conclusion
The existing secondary literature seems to have exaggerated the impact of Gor-

bachev on l980s China. Previous scholarship suggests that after the mid-1980s 
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Chinese Soviet-watchers identified Gorbachev’s concept of glasnost and his politi-
cal reforms with Western democracy, and used Gorbachev and his ideas to push the 
Chinese regime towards political democratisation on the eve of the Tiananmen In-
cident. This paper, however, has shown that 1980s Chinese scholars interpreted 
glasnost in a way designed to serve their own purposes, and that this interpretation 
was quite different from democracy in the Western sense. The Chinese definition of 
glasnost remains entrapped in China’s own mentality and history, reflecting the 
Chinese traditional understanding of human values and political culture. Moreover, 
few Chinese scholars used Gorbachev and his programmes to pressure the CCP to 
introduce some form of political Westernisation. Instead, most scholars manipulat-
ed the symbol of Gorbachev to support the reformist wing led by Zhao Ziyang in 
their factional warfare against the Party conservatives leading up to Tiananmen. In 
short, Chinese scholars did not regard Gorbachev and his programmes as having 
the potential to transform the political landscape of the PRC; rather, they perceived 
Gorbachev and his agenda as a tool that could be used to define, achieve and legiti-
mise a reformed communist system on their own terms. The attractiveness of Gor-
bachev’s glasnost to Chinese intellectuals in the 1980s claimed by the secondary 
literature is thus more of a myth than a reality.

Moreover, in contrast to the secondary literature, which suggests that Chinese 
criticisms of Gorbachev after Tiananmen were to do with his role in embracing 
democratisation and its disruptive repercussions in China, this paper has shown 
that the negative attitude of Chinese intellectuals towards the last Soviet leader af-
ter 1989 was more the result of Gorbachev’s inability to use tough measures to 
prevent socialism in Europe from collapsing than anything else. Their criticisms 
of Gorbachev served to justify the Chinese government’s brutal crackdown on ci-
vilian protests and to glorify the Party’s role as a vanguard of state unity and sta-
bility. Many Chinese scholars were seemingly mounting efforts in defence of 
Deng’s iron-fist policies, which had successfully preserved the socialist rule and 
ushered China down the road of prosperity since the 1990s, comparing this with 
the faltering Soviet state that would eventually lurch into disorder and break down 
under Gorbachev’s liberalisation and hands-off approach, and leading people to 
conclude that a strong authoritarian rule that ensured political stability was far 
preferable.

Having said this, in and after the mid-1990s, as a strategic partnership was 
formed between the PRC and Russia after the end of the Cold War, and with the in-
creasing amount of bilateral economic and security cooperation, Chinese scholars 
reduced their criticisms of Gorbachev. Moreover, Chinese Soviet-watchers took ac-
count of the bitter lessons learned from the Sino-Soviet hostilities that had taken 
place under Mao Zedong, in which name-calling and exchanges of verbal attacks 
had severely damaged relations between the two countries. They made it clear that 
this tragedy should not be repeated, and this understanding also restrained them 
from excessively criticising the last Soviet leader.
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ДЕБАТИ ПРО СОЦІАЛІЗМ У КИТАЇ 1980-х–1990-х:
НА ПРИКЛАДІ ГОРБАЧОВСЬКОЇ ГЛАСНОСТІ
Цзє Лі

Гласність Михайла Горбачова була популярною темою у Китаї 1980-х. У наявних 
дослідженнях зазначається, що китайські спостерігачі за Радянським Союзом захоп-
лювалися програмою Горбачова як моделлю для демократизації Китаю у 1980-х. Про-
те після 1991 р., через їхній вплив на про-демократичні рухи Китаю (як вважалося 
китайським урядом), ті самі вчені постійно критикували Горбачова і його політику 
лібералізації за те, що вона була основним каталізатором розпаду СРСР. 

У пропонованій статті припускається, що привабливість політики гласності Гор-
бачова для китайських дослідників Радянського Союзу пояснювалася не тим, що 
вона символізувала демократію західного типу; навпаки, вони сприймали гласність 
як тип демократії, керованої урядом. Вплив політики Горбачова після середини 1990-х 
також можна простежити у її використанні китайськими дослідниками, щоб підтри-
мати реформістського генерального секретаря Чжао Цзияна в його боротьбі за владу 
проти партійних консерваторів, яка призвела до подій на площі Тяньаньмень.

У статті також йдеться, що неприязнь китайських дослідників до Горбачова після 
подій на площі Тяньаньмень передусім була зумовлена не його роллю у сприянні де-
мократизації; швидше, вона виникла через м’який підхід Горбачова щодо інакомис-
лення, коли комунізм у Європі був на межі краху. Привертаючи увагу до м’якого 
підходу Горбачова, китайські критики виправдовували використання Китаєм репре-
сій на площі Тяньаньмень і жорстких заходів, прийнятих  Ден Сяопінем, щоб зберег-
ти соціалістичний лад і соціальну стабільність.

Ключові слова: Михайло Горбачов, Ден Сяопін, Чжао Цзиян, китайська Совєто-
логія, Тяньаньмень, сучасний Китай, посткомунізм

ДЕБАТЫ ПРО СОЦИАЛИЗМ В КИТАЕ 1980-х–1990-х:
НА ПРИМЕРЕ ГОРБАЧОВСКОЙ ГЛАСНОСТИ
Цзе Ли

Гласность Михаила Горбачова была популярной темой в Китае 1980-х. В имею-
щихся исследованиях отмечается, что китайские наблюдатели за Советским Союзом 
восхищались программой Горбачева как моделью для демократизации Китая в 
1980-х. Однако после 1991 г. из-за их влияния на про-демократические движения Ки-
тая (как считало китайское правительство), те же самые ученые постоянно критико-
вали Горбачева и его политику либерализации за то, что она стала основным катали-
затором распада СССР.

В данной статье предполагается, что привлекательность политики гласности 
Горбачева для китайских исследователей Советского Союза объяснялась не тем, что 
она символизировала демократию нового типа; напротив, они воспринимали глас-
ность как тип демократии, управляемой правительством. Влияние политики Горба-
чева после середины 1990-х также можно увидеть в ее использовании  китайскими 
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исследователями, чтобы поддержать реформистского генерального секретаря Чжао 
Цзыяна в его борьбе за власть против партийных консерваторов, которая привела к 
событиям на площади Тяньаньмень.

В статье также отмечается, что неприязнь китайских исследователей к Горбачеву 
после инцидента Тяньаньмень прежде всего была обусловлена не его ролью в со-
действии демократизации; скорее, она возникла  из-за мягкого подхода Горбачова к 
инакомыслию, когда коммунизм в Европе был на грани краха. Привлекая внимание 
к мягкому подходу Горбачева, китайские критики оправдывали использование Ки-
таем репрессий на площади Тяньаньмень и жестких мер, принятых Дэн Сяопином 
для сохранения социалистического строя и социальной стабильности.

Ключевые слова: Михаил Горбачев, Дэн Сяопин, Чжао Цзыян, китайская Сове-
тология, Тяньаньмень, совремнный Китай, посткоммунизм
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Now the world is experiencing unprecedented changes over the centuries, which will 
have a more significant impact on the future of humanity than all the transformations of the 
twentieth century. This period is the best in the development of China in modern history. 
The article is relevant, and it analyses how and why the world is changing, in which direc-
tion. First of all, we are talking about fundamental changes in the balance of power be-
tween the leading countries, namely, in relations between China and the United States. 
Besides, technological change is the most critical change in the world, which causes a 
chain reaction of massive and sometimes unpredictable changes in production, distribution, 
exchange, and employment in each sector. As a result, we have another factor of change – 
the spread of the Internet, which led to an information explosion, a drop in the communica-
tions cost. The article also discusses demographic changes that cause new problems on the 
path to economic, social, political stability, and growth.

The change in the US position due to de-dollarisation has also attracted attention. The 
US gains many benefits from the status of the dollar as a reserve currency; however, the di-
versity in the international system, in particular digital currencies, is increasing. As a result, 
the dependence of other countries on the dollar is decreasing. Following the weakening of 
the state that built the globalization process and another country’s strengthening – China, 
changes are taking place in the international system, which is described in detail in this ar-
ticle. America and China did not solve the cold war but fell into the Thucydides trap. 
Therefore, the world has already been experiencing influence.

All changes have their constants, and in this case, we firmly remain in the nuclear era, 
and the interdependence between nations now is at a high historical level. After a hundred 
years looking back at changes over this period, historians probably will be able to see this 
moment as a stage in the rise of the East, especially China.

Keywords: China, USA, transformations in the XX century, technological progress, 
historical changes, information explosion, the process of globalization

World history is a constant flow of change. In the last century, this planet saw so 
many dramatic events: two world wars, followed by a cold war, and the clash of 
civilizations between Islam and Christianity; and a kaleidoscope of amazing tech-
nological progress. But deeper changes are happening today. As Chinese President 
Xi Jinping said, “This is China’s best period of development in modern history. The 
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world is undergoing the most profound and unprecedented changes in a century. 
The two tendencies have become increasingly intertwined and contentious”1. In 
other words, the secular changes happening right now will have a greater impact 
on the future of humanity than all of the transformations of the twentieth century. It 
was President Xi who recognized the importance of this critical moment in world 
history, and his analysis in a speech a little more than a year ago sparked vigorous 
discussion among China’s scholars and researchers. This article has catalogued 
eight dimensions in which we can identify the depth of these profound changes.

Balance of power: fundamental shifts
The most important variable in these secular changes is the balance of power 

among the world’s great powers. The balance of power has been shifting for the 
past 20 to 30 years, and the creeping changes are now adding up to a qualitative 
shift in global power. There are many indicators that serve as a proxy for a nation’s 
strength or power; the most broadly applicable remains the size of a country’s 
economy. By this measure, the pace of China’s development over the past 40 years 
has been dramatic.

In 1978, China’s GDP per capita was just US$200; in 2018 it was nearly 
US$10,000. Particularly in the last decade or so, the speed of China’s economic 
growth has exceeded even our own expectations. At market exchange rates, Chi-
na’s GDP was still less than half of Japan’s in 2005. By 2010, China’s GDP had 
overtaken Japan, and in 2015, it was twice the size of Japan’s. At our current rate 
of growth, our economy may well be three times the size of Japan’s in 2020.

40 years ago, China’s GDP was about 2/30 of America’s. By 2018, it was 2/3. 
China is fast closing in on economic size with the world hegemon, the US; and 
these two countries are pulling steadily further ahead of all other countries in the 
world. This is the key frame through which we should understand the upcoming 
fundamental shifts in China-US relations2.

Some Chinese commentators see the 2/3 ratio as a crucial marker that heralds a 
turn for the worse in the relationship between the world’s two largest economies. 
China is not the first country to approach 2/3 of the US’s GDP in the 70 years since 
the end of World War II. Both the Soviet Union and Japan recorded economic per-
formances equivalent to 2/3 of the US’s GDP at the time. And when each of those 
countries hit that 2/3 ratio, America’s policy posture towards them underwent a 
rapid change. In each case the instruments were different, as was the ferocity of 
implementation, but the results can be clearly seen for both countries: In 2018, nei-
ther comes close to their former economic strength. Japan’s economy today is less 
than 1/4 the size of the US’s; Russia just 1/14. Perhaps this is one of the reasons 
the phrase “Thucydides’s Trap” quickly became known around the world3.

Scientific progress: A massive but unpredictable factor
One of the major components of secular changes is fast-paced technological 

progress. Our technological landscape is changing day by day, particularly with the 
1 “Guided by the Socialist Diplomatic Thought with Chinese Characteristics in the New Era, 

Strive to Create a New Situation for the Diplomacy among Major Powers with Chinese charac-
teristics”, People’s Daily, June 24, 2018.

2 Zhang Yuyan, “Overcoming the Thucydides’s Trap”, World Economic and Politics, 2018, 
Issue 1, 2018, p. 1.

3 Graham Allison, Destined for War: Can America and China Escape the Thucydides’s Trap? 
Houghton Mifflin Harcourt, 2017.
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lightning pace of development in Internet and digital technologies. In turn, these 
new tools are driving chain reactions through production, distribution, allocation, 
and employment in every sector.

Automation and production lines in the manufacturing sector created huge num-
bers of new jobs (for engineers). But today’s digital technologies and artificial in-
telligence are likely to destroy jobs without creating corresponding new positions. 
These new problems have motivated a series of important publications4 from econo-
mists like Daron Acemoglu, author of Why Nations Fail. McKinsey estimates that 
800 million industrial workers will be replaced by robots by the year 2030. In theo-
ry, almost all jobs could one day be replaced as the price of artificial intelligence 
continues to fall. Where economic globalization and international foreign policy 
affect the relative statuses of different countries, the advancement of technology 
will drive change within each economy, exacerbating income inequality and holding 
down workers’ wages.

In theory, new technologies should increase productivity. However, the reality 
has proved quite the opposite: In both developed economies like the US, the EU, 
and Japan and major emerging economies, efficiency is improving at a slower and 
slower rate since the 21st century. The contrast with the massive investment in R&D 
is stark. This phenomenon has been christened the “productivity paradox” by 
economists, and it is indubitably creating a drag on the world economy.

New technologies are also starting to fundamentally alter the nature and form of 
warfare. An article5 in The Economists explains that digital military technology has 
led to the emergence of new, digital battle lines. Autonomous weapons are being 
developed and deployed in large numbers, which is changing our traditional under-
standing of what it means to be a soldier, and posing a new set of ethical questions: 
Can a smart weapon be a murderer? Military experts are also discussing “gray 
zone” conflict, which involves activity that is strategic and coercive, but does not 
escalate the situation and avoids a major response. In layman’s terms, this is action 
where the target cannot precisely identify the aggressor, such as cyber-attacks and 
propaganda.

It is worth pondering that the accelerated networking of the world has greatly 
affected the power structure among countries. While not denying that the Internet 
is conducive to promote decentralization, it ironically awards network-dominated 
countries such as the United States enormous networking power in terms of the 
advantages of ‘panopticons’ and ‘strokepoints’ over other countries. Furthermore, 
these advantages are not only self-reinforcing, but also could be used as a weapon 
by networking hegemony6.

Individual interests: Increased public awareness
One of the obvious results of the spread of the Internet has been a precipitous 

drop in the cost of communications, a massive expansion in the content transmitted, 

4 Daron Acemoglu and Pascual Restrepo, “Modelling Automation”, Feb. 2018, NBER 
Working Paper 24321; “Demographics and Automation”, March 2018, NBER Working Paper 
24421; “The Wrong Kind of AI? Artificial Intelligence and the Future of Labor Demand”, JEL, 
March 2019; “Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor”, 
NBER Working Paper 25684.

5 Salisbury Plain, “Autonomous Weapons and the New Laws of War”, The Economists, 
Jan. 19th, 2019.

6 Henry Farrell and Abraham L. Newman, “Weaponized Interdependence: How Global Eco-
nomic Networks Shape State Coercion”, International Security, Vol. 44, No. 1, pp. 42–79, 2019.
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and a great boost in the speed of information transmission. This means much more 
access to information, new ideas, and communication. People today have a much 
clearer understanding of their own interests, and much more understanding of how 
to protect their rights. This widespread awareness of personal rights and interests is 
one of the major forces currently driving changes in society.

At the same time, populism and nationalism are rearing their heads on the poli-
tical stage in certain countries. In Europe, the Italian far right is growing in 
strength. In Latin America, a “Trumpista” has taken the Brazilian presidency. It is a 
worrying trend for observers of world politics. Another consequence of digital 
technology has been the fragmentation of social cohesion. The information explo-
sion that followed the arrival of the Internet means that information now flows to 
Internet users in a constant stream. As a result, they pay much less attention to their 
information, and a new “paradox of plenty” has developed7. Internet users prefer to 
see and hear information that suits their own preferences, so various media sources 
compete by honing their selection algorithms to deliver highly customized data; 
even fake news can look convincing when it comes from your own online con-
tacts.

The “yellow vest” movement in France was the inevitable result of class groups 
who saw and read news only from within their own grouping, without any ex-
change or communication across class lines. When the Speaker of the US House of 
Representatives says, “I don’t want to see [Trump] impeached. I want to see him in 
prison”, the polarization of American society is plain for all to see.

Populist/nationalist parties and politicians taking the reins of power is an ex-
pression of the working classes, hit by the downside of globalization and connected 
by the Internet revolution. And their political successes will speed the spread of 
populism/nationalism around the world. The strength of this global movement will 
also determine whether the collapse of the current international order is followed 
quickly by the construction of a new system, or whether a long period of disorder 
intervenes.

Humanity has experienced two networking revolutions: The first was the spread 
of new knowledge through Europe following the invention of movable type by 
Gutenberg in the 1440s; the second was the interconnection of humanity in the 
1970s after the invention of the computer and the Internet. In The Square and the 
Tower8, Niall Ferguson concludes that the election of Donald Trump, the rise of 
ISIS, and the 2008 financial crisis, like the French and American revolutions and 
religious reform movements, all occurred in periods of expanding networks. The 
connected world is always in danger of descending into chaos of anarchy.

Demographics: Crucial but complex
Demographic change can be divided into changes in population age and chan-

ges in ethnic mix. The major developed nations are all experiencing some level of 
population aging. The effect is most pronounced in Japan and Europe. Population 
graying has also begun in certain developing nations, including China. An aging 

7 Joseph Nye, “American Soft Power in the Age of Trump”, May 6, 2019, https://www.proj-
ect-syndicate.org/commentary/american-soft-power-decline-under-trump-by-joseph-s-nye-
2019-05?barrier=accesspaylog.

8 Niall Ferguson, The Square and Tower: Networks, Hierarchies and the Struggle for Global 
Power, Allen Lane, 2017.
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population brings numerous connected challenges, such as the sustainability of the 
welfare system, issues for macro policy, maintaining balance between savings and 
investments, and the political attitudes of older people.

We should also note that aging populations are not the only problem. In con-
trast, young populations in many emerging economies also present major challen-
ges. In Africa, the Middle East, and India, we are seeing a population explosion. In 
some countries, 40 % to 50 % of the population are under the age of 25. Such a 
young population inevitably results in serious unemployment among the youth. 
And a booming population can breed social instability, and take a heavy toll on re-
sources.

Compared with the polarizing trend of demographics, shifts in the ethnic or ra-
cial mix can have a more direct effect on a country’s social cohesion, political sta-
bility, and foreign policy. According to a survey report published in November 
2017 by the Pew Research Center9, the number of Muslim citizens in the EU rose 
from 19.5 million in 2016 to 25.8 million in 2017, accounting for 4.9 % of the EU’s 
total population. Given a moderate rate of immigration growth, this ratio is predicted 
to increase to 11.2 % in 2050; if a high growth rate is maintained, Muslim citizens 
will account for 19.7 % of Germany’s population in 2050.

Today more than half of the babies born in the US do not have European ances-
try. By 2024, half of the population under 20 will be non-white. Given these statis-
tics, it’s not difficult to understand the reason behind the “Muslim ban” that Trump 
tried to impose soon after he came to power.

The natural result of ethnically diverse society is the reinforcement of ethnic 
identity. Eric J. Hobsbawm, author of Nations and Nationalism Since 178010, points 
out in the book that “one of the basic features of group or ethnic identity is to de-
termine who the victims and the villains are. The villains are those to be held ac-
countable for ‘our’ suffering. ‘They’ causes the anguish, disappointment, anxiety, 
and the sense of loss ‘we’ live with as a group. ‘They’ do not belong to the groups 
of ‘us’; they are strangers, and thus are our enemies”. Minority groups that are in 
constant conflict tend to reject good will and tolerance of other groups. It may even 
be political wisdom to see to it that some enemies are identified in order to ensure 
the group’s effectiveness, unify its members, and ensure these members remain 
conscious of their unity. Extreme situations in which we see the rise of ethnic iden-
tity and conflict within one nation, or between nations, is the focus of The Clash of 
Civilizations and the Remaking of World Order11, by renowned American political 
scientist, Samuel Huntington.

Post-WWII dollar economy: Nearing a crossroads
A new round of diversification – or de-dollarization – in the world economy has 

gained momentum and attracted wide attention in recent years. At market exchange 
rates, the US represents 22 % of the world economy; measured by purchasing 
power parity, it is 15 %. However, the US dollar accounts for half or more of cross-
border invoicing, settlements, reserves, liquidity and funding. In an article titled 

9 https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/11/29/5-facts-about-the-muslim-population-
in-europe/ 

10 E. J. Hobsbawm,  Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality (Canto 
Classics), 2nd Edition, Cambridge University Press, 2012, Chapter 6.

11 Samuel Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Xinhua 
Publishing House, 2010.
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Trump’s Policies Will Displace the Dollar12, Professor Jeffrey Sachs notes that the 
US reaps many benefits from the dollar’s predominant role as a reserve currency. It 
can collect exorbitant seigniorage on dollar reserves, avoid exchange rate risk, easi-
ly sell banking services to other countries around the world, minimize the cost of 
financial transactions, affect the pricing of commodities, and exercise significant 
influence over other countries’ policies, particularly those that use the dollar exten-
sively.

The creation of the euro, and the increased international use of the renminbi fol-
lowing the 2008 financial crisis both increased diversity in the international mone-
tary system. Now the determination of many major economies to end their reliance 
on the dollar has been reinforced by Trump’s trade wars, America’s ballooning 
budget deficits, and the use of the dollar-based SWIFT settlement system to moni-
tor global financial activities and apply economic sanctions.

In 2018, Turkey began to divest its US dollar assets. Iran has announced that it 
will price its oil in euros rather than dollars. Russia sensed that the dollar was now a 
risky currency for conducting international transactions, and has started to increase 
the use of the euro, ruble, and even the renminbi instead. Shanghai International 
Energy Exchange has launched a renminbi-denominated crude future product, and 
trading volumes are steadily growing. Meanwhile, China’s Cross-Border Interbank 
Payment System (CIPS), an international settlement system using the renminbi, has 
now scaled up beyond the original limited rollout. Reforms to the international 
monetary system are a perennial topic at BRICS summits, and the world has seen 
the establishment of the BRICS Contingent Reserve Arrangement (CRA) and the 
New Development Bank. The group may well launch its own cryptocurrency. The 
Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX) is a highly significant new 
development. This instrument was set up by the UK, France, and Germany to enable 
trade with Iran, and uses the euro in order to circumvent US sanctions.

In an article titled Trump’s Economic War of Choice13, published at the end of 
2018, Jim O’Neill, a former chairman of Goldman Sachs Asset Management and a 
former UK Treasury Minister, wrote, “At some point, the dollar’s status as a global 
means of payment and reserve currency could be challenged”. The international 
monetary system is a large and complex force. Its actions impact directly on the in-
ternational status of the dollar, one of the pillars of US hegemony. But it also has a 
role to play in global economic stability and long-term growth, and it is directly 
implicated in the fate of digital currencies, such as Libra, issued by technology gi-
ants.

multilateral system: time for dissolution and reconstruction
One of the symptoms of secular change will be the dissolution and reformation 

of the existing multilateral order. The Trump administration has already withdrawn 
the US from the Paris Agreement, the Trans-Pacific Partnership (TPP), and the UN 
Human Rights Council; it terminated the Iran nuclear accord and the Intermediate-
Range Nuclear Forces (INF) Treaty; the US administration has considered leaving 
the World Trade Organization, and has sharply attacked NATO and even the UN. 
The US appears to be voluntarily abandoning the postwar international order that it 
so painstakingly built.

12 Jeffrey D. Sachs, “Trump’s Policies will displace the Dollar”, https://www.project-syndi-
cate.org/commentary/trump-policies-undermining-the-dollar-by-jeffrey-d-sachs-2018-9-3.

13 Jim O’Neill, “Trump’s Economic War of Choice”, Lianhe Zaobao, December 15, 2018.
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There are some who locate the causes of the collapse of the current order in the 
failure of the US’s democratic system and its consequent decline, the swift rise of 
China, and the revival of Russia. However, from the perspective of liberal theo-
ries – still the dominant school in international relations – the formation of interna-
tional alliances is a crucial pillar in the story of America’s success. Trump’s 
unilateralism14 and protectionism will destroy it.

From an economic perspective, trade wars have no winners (at least in the short 
to medium term), only two losers. Because of this, many have said that Trump’s 
behavior is irrational, but his policies do have their own internal logic. Over the 
last 40 years, American GDP per capita has risen by more than US$50,000. One of 
the primary drivers of this growth has been the enthusiastic engagement of China 
with the globalization process dominated by developed nations. Supporting globa-
lization is the international system carefully planned and constructed by the US 
since World War II. The underlying cause for America’s abandonment of an inter-
national system that has brought it massive benefits is the rise of a new power: 
China.

China is threatening America’s position of dominance within the global order. 
Size is a unique and vital factor in the rough-and-tumble of international relations. 
Major powers seek not just an economic edge over other countries, but also politi-
cal superiority. The fundamental difference between politics and economics is that 
in economic terms, you can choose to align, and seek shared benefits for all; in 
politics you always seek to put the greatest possible distance between yourself and 
your competitors.

The worsening global situation has highlighted a global governance deficit, 
which shows an objective and pressing need for major improvements in the inter-
national order.

According to the IUCN Red List 201815 update, of the 100,000 species assessed, 
more than 28,000 species are threatened with extinction. That is 28 % of all as-
sessed species. Since 1970, the number of vertebrates on the planet has decreased 
by 60 %, and only 30 % of the original bluefin tuna population still exists due to 
overfishing in the Pacific Ocean. Studies have also shown that the current species 
extinction rate is 100 to 10,000 times the normal rate.

Given our unique historical predicament, if humanity refuses to take collective 
action and stop the mass extinction, then the very existence of humanity will be 
threatened, because of the collapse of the food chain.

I fear that this is the reason why the multilateral order has started to disintegrate, 
and new ideas for global governance are continually emerging. The Belt and Road 
Initiative launched by China, and its gradual institutionalization, can be seen as a 
representative example of international order-building.

the Us: a superpower in decline
Charles Calomiris16 writes that the 2008 financial crisis in some senses reveals 

how ossified US systems have become, and the severity of the damage that this in-
flexibility can cause. In the US, financial crises and credit scarcity are not distrib-
uted purely randomly. They are the result of political competition and negotiation. 

14 Fareed Zakaria, “The Self-Destruction of American Power: Washington Squandered the 
Unipolar Moment”, Foreign Affairs, July/August, Vol. 98, No. 4, 2019.

15 The IUCN Red List of Threatened Species 2018: https://www.iucnredlist.org
16 Charles Calomiris, Fragile by Design, Princeton University Press, 2014.
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The banking system is the outcome of political horse-trading. The interests of 
various stakeholders in the political process determine how banking policy is 
shaped, including all aspects from the issuing of banking licenses to the parame-
ters of branches, the allocation of credit, regulatory arrangements and banking re-
lationships.

In America, Compromised17, Lawrence Lessig is concerned not with assigning 
blame to the villains, but with how American institutions foster corruption and ulti-
mately lead the country to harmful outcomes. He sees institutions in the financial, 
legal, media, healthcare, and research sectors as all being corroded by the wrong 
standards and incentives. They in turn corrode other industries. The problem is not 
always the selfish behavior of specific actors.

Steven Brill argues that, “The First Amendment became a tool for the wealthy 
to put a thumb on the scales of democracy. America’s rightly celebrated dedication 
to due process was used as an instrument to block government from enforcing job-
safety rules, holding corporate criminals accountable and otherwise protecting the 
unprotected. Election reforms meant to enhance democracy wound up undercutting 
democracy. Ingenious financial and legal engineering turned our economy from an 
engine of long-term growth and shared prosperity into a casino with only a few big 
winners... lobbyists were able to get riders or exemptions worth billions inserted 
into [almost all] legislation... the country [has been split] into two classes: the pro-
tected and the unprotected. The protected overmatched, overran and paralyzed the 
government. The unprotected were left even further behind... voter turnout... and 
respect for basic institutions, especially the government – are far below what they 
were... For adults in their 30s, the chance of earning more than their parents 
dropped to 50 % from 90 % 40 years ago”18.

Nepotism is also much more widespread in the US than is commonly imagined. 
An article in The Economist19 reported that the son of a state governor had 600 
times as much chance as a male baby boomer of becoming a governor; the son of a 
senator was 8,500 times more likely to become a senator than an ordinary person.

Many signs show that the US is on the way to becoming a high welfare state. A 
large majority of Americans support increased welfare spending. If the health in-
surance that is not currently paid for by the government were added on, then total 
US government expenditures would amount to 48 % of the country’s GDP – vir-
tually the same level as Sweden, the poster child of European welfare states. Many 
worry that this could put a permanent squeeze on America’s capacity for growth. 
Despite the recent run of 122 straight months of positive GDP growth – breaking 
the previous record set between 1991 and 2001 – in all that time the country has 
only expanded by 25 %. This is far lower than the 43 % total growth achieved over 
the previous long run.

Increasing tension: Confinement and countermeasures
“Power politics” traditionally refers to the jockeying of major powers for advan-

tage, sometimes including ruthless subjugation of the other country even at one’s 
own expense. Many of the reasons for the secular changes occurring today can be 
boiled down to one: China is swiftly developing its own high-tech industries. But 

17 Lawrence Lessig, America, compromised, University of Chicago Press, 2018.
18 Steven Brill, “How Baby boomers Broke America”, The Times, May 28, 2018.
19 Cover Story: “Dynasties: The Power of Families”, The Economist, April 18, 2015.
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at the very least, China-US relations have not yet begun a new cold war. During the 
cold war, the US’s posture towards the Soviet Union was one of isolation and con-
tainment. To the greatest extent possible, it avoided any trade or private engage-
ment with the Soviet Union and its allies. Ultimately, this forced the Soviet Union 
into a spiral of inefficiency so that it stifled itself.

During the cold war and for the following decade or more, America’s policy to-
ward China was of engagement. At its core was the aim of drawing China into the 
America-dominated international system, to induce it to take on certain obligations, 
and thus to influence China itself. Though there are now voices in America calling 
for a disengagement with China, and ultimately a new policy of containment, the 
US would find it almost impossible to truly isolate China. And in fact, it has no 
need to do so. It would be impossible because isolating China would require coor-
dinated action by all of the world’s major economies and a large number of the de-
veloping ones. And it is unnecessary because the threat posed by China toward the 
US and other developed nations comes from the possibility of overtaking them in 
high-tech sectors, not from low-end competition.

The vital core of US policy toward China is to continue to enjoy the benefits of 
having China fill out the low end of the value chain in global manufacturing, while 
preventing China from catching up in high-tech sectors, particularly in digital tech-
nologies. This fundamental policy towards China can be described in a single, sim-
ple word: confinement20.

There are two goals to the confinement policy: One is to use international rules 
to limit China’s ability to act in high-tech sectors; the other is to lock China into 
global supply chains in a low-value position, and to maintain or even widen the 
technological gap between China and the US. The US’s frequent application of its 
own internal law to its trade partners is motivated mainly by the fact that the cur-
rent multilateral system is not constraining China as America would like it to. The 
most obvious example is the 301 Report21 publish by the US Trade Representative 
in March 2018. This report focused entirely on technology-related questions, in-
cluding alleged issues of technology theft, forced technology transfer, and intellec-
tual property protection. The same objective motivated the joint statement issued 
by the US, Europe, and Japan calling for a reform of WTO rules, and demands for 
transparency from the Chinese government on subsidies.

As Bloomberg News reported on May 26, 2019, under the headline Tech Cold 
War Will Force World to Choose22, “the digital Iron Curtain will force political 
leaders to decide whether they’re Team China or Team America”. In a word, the 
tussle between the US and China, as they attempt to confine and break each other’s 
bonds, has become a modern form of Thucydides’ trap, and the rest of the world is 
already feeling the impact.

Constants hold true amid secular change
Change always contains constants within it; constancy holds the seeds of 

change. The explosion of the very first atomic bomb instantly changed the course 
20 Zhang Yuyan and Feng Weijiang, “From Contact to Confinement: Four Prospects of the 

U.S. Strategic Intention towards China and the Bilateral Game”, Tsinghua Financial Review, 
No. 7, 2018.

21 Refer to: https://ustr.gov/issue-areas/enforcement/section-301-investigations/tariff-actions
22 Tim Culpan, “The Tech Cold War has Begun”, https://www.bloomberg.com/opinion/

articles/2019-05-20/huawei-supply-freeze-points-to-u-s-china-tech-cold-war
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of human history. In Why the West Rules – For Now23, Ian Morris observes that nei-
ther great individuals nor bungling idiots can change the course of history. At most 
they can accelerate or slow the turning of its wheels. But in the period after 1945, 
political leaders were able to change history. In the past, the consequences of any 
human error would be the decline or collapse of some community. Now we had the 
capacity to make errors that would bring about the end of our species.

Since that moment, we have remained firmly in the nuclear age. The Stockholm 
International Peace Research Institute (SIPRI) estimates that there are now over 
15,850 nuclear warheads24 in the world. The US and Russia have about 6,550 and 
6,850, respectively. This is sufficient to destroy all of humanity ten times over, and 
means that humankind continues to live in the shadow of death. And the continued 
existence of nuclear weapons places a hard upper limit on any conflict between the 
US, Russia, and China, because all-out war between nuclear powers would un-
doubtedly result in the destruction of humanity.

Another constant that has remained unchanged is that interdependence between 
nations is at an all-time historical high. This interdependence is seen in the high 
levels of national specialization and the deep trade links spanning the globe. In an 
article titled Five Myths about Globalization25, Steven Altman offers evidence glo-
balization – measured based on flows of trade, capital, information and people – 
rose to a record high in 2017. The world is bound closely together in global chains 
of supply and value. While it is still true that the “systems integrators”26 who occu-
py the very highest rungs of the value chain are still mainly to be found in North 
America, Europe, and Japan, the cost of disengagement between the major devel-
oped and developing nations has risen to a level that the world cannot afford. The 
benefits of trade to every nation have helped dampen the inevitable public and po-
litical backlash within each country, and are canceling out any anti-globalization 
effect. Overall, there has been no reversal of globalization; at most a temporary 
hiccup in its progress. Economic globalization is a major historical process, and it 
does not always proceed forward serenely and smoothly. Its path is inevitably 
winding and bumpy. The Trump administration, with its unilateralism, protectionism, 
and hectoring tone, is just one manifestation of globalization’s twists and turns.

Looking back a century hence
In a hundred years’ time, when historians look back on this particular period of 

the human experience, they are likely to see this moment of secular change as one 
step in the rise of the East, particularly China; and one moment in the West’s on-
going response led by the US. Two major powers like China and the US, one swift-
ly rising, one still holding on to a slightly tired superpower status... One grasping 
for global status to match its strength, the other reluctant to share power with any 
other state... One driven by the deep political traditions of Asia, the other a product 
of Western enlightenment and Christian inspiration... It is only natural and normal 
that two powers such as these should bump heads, rub up against each other, even 
find themselves in collision and conflict. But from another perspective, we can 
clearly see that many of the global issues that humanity faces require the world’s 

23 Ian Morris, Why the West Rules – For Now, CITIC Press Group, 2011.
24 SIPRI Yearbook 2018, https://www.sipri.org/yearbook/2018. Besides the U.S. and Russia, 

France has listed No. 3 with 300.
25 Steven Altman, “Five Myths about Globalization”, Washington Post, Feb. 12, 2019.
26 Peter Nolan, Is China Buying the World?, Polity, 2013.
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two biggest powers to work together. These two largest stakeholders in the com-
mon affairs of humanity must jointly take responsibility and meet our challenges. 
And the necessary first step on this path is for both China and the US to apply their 
wisdom and their courage, and to resolve the misunderstandings, tensions, and con-
flicts between our great nations.
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РОЗУМІННЯ “ВЕЛИКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ РАЗ НА СТОЛІТТЯ”
Чжан Юйянь

Нині світ зазнає небачених змін за століття, які матимуть більший вплив на май-
бутнє людства, ніж усі трансформації ХХ століття. Цей період є найкращим у роз-
витку Китаю в сучасній історії. Стаття актуальна, адже можна дізнатись про те, як і 
чому змінюється світ, в якому напрямку. У першу чергу йдеться про фундаментальні 
зрушення у співвідношенні сил між великими державами, а саме у відносинах між 
Китаєм та США. Крім того, із найважливіших змін світу є технологічний прогрес, 
який викликає ланцюгову реакцію масових, але іноді непередбачуваних змін у ви-
робництві, розподілі, обміні та зайнятості у кожному секторі. Як наслідок маємо ще 
один фактор змін – поширення інтернету, що призвело до інформаційного вибуху, па-
діння вартості комунікацій. Також розглянуто демографічні зміни, які викликають 
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нові проблеми на шляху до економічної, соціальної, політичної стабільності та зрос-
тання.

Привертає увагу і зміна позицій США за рахунок дедоларизації. США отримує 
багато переваг від статусу долара як резервної валюти, проте посилюється різнома-
нітність у міжнародній системі, зокрема цифрових валют, залежність інших країн від 
долара зменшується. Відповідно до послаблення країни, яка побудувала процес гло-
балізації, та посилення іншої країни – Китаю, відбуваються зміни у міжнародній сис-
темі, про що детально йдеться у статті. Америка та Китай не розв’язали холодну 
війну, проте потрапили у пастку Фукідіда, і світ вже відчуває вплив.

Усі зміни мають свої константи, у даному випадку: ми міцно лишились у ядерній 
епосі, і взаємозалежність між націями перебуває на найвищому історичному рівні. 
Озираючись через сто років на зміни в цей період, історики, ймовірно, зможуть роз-
глядати цей момент як етап підйому Сходу, особливо Китаю.

Ключові слова: Китай, США, трансформації ХХ століття, технологічний про-
грес, історичні зміни, інформаційний вибух, процес глобалізації

ПОНИМАНИЕ “ВЕЛИКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ РАЗ В СТОЛЕТИЕ”
Чжан Юйянь

Сейчас мир испытывает невиданные изменения за столетия, которые будут иметь 
большее влияние на будущее человечества, чем все трансформации ХХ века. Этот 
период является лучшим в развитии Китая в современной истории. Статья актуальна 
и позволяет узнать о том, как и почему меняется мир, в каком направлении. В первую 
очередь речь идет о фундаментальных сдвигах в соотношении сил между лидирую-
щими странами, а именно в отношениях между Китаем и США. Кроме того, важней-
шим изменением в мире является технологический прогресс, который вызывает 
цепную реакцию массовых и иногда непредсказуемых изменений в производстве, 
распределении, обмене и занятости в каждом секторе. В результате имеем еще один 
фактор изменений – распространение интернета, что привело к информационному 
взрыву, падению стоимости коммуникаций. Также в статье рассмотрены демографи-
ческие изменения, которые вызывают новые проблемы на пути к экономической, со-
циальной, политической стабильности и росту.

Привлекает внимание также изменение позиций США за счет дедолларизации. 
США получает много преимуществ от статуса доллара как резервной валюты, од-
нако усиливается разнообразие в международной системе, в частности цифровых 
валют, в результате чего зависимость других стран от доллара уменьшается. В соот-
ветствии с ослаблением страны, которая построила процесс глобализации, и усиле-
нием другой страны – Китая, происходят изменения в международной системе, о чем 
детально говорится в статье. Америка и Китай не начали холодную войну, однако по-
пали в ловушку Фукидида, в связи с чем мир уже испытывает влияние.

Все изменения имеют свои константы, в данном случае: мы крепко остались в 
ядерной эпохе, и взаимозависимость между нациями находится на высоком истори-
ческом уровне. Оглядываясь через сто лет на изменения за этот период, историки, ве-
роятно, будут рассматривать этот момент как этап подъема Востока, особенно Китая.

Ключевые слова: Китай, США, трансформации ХХ века, технологический про-
гресс, исторические изменения, информационный взрыв, процесс глобализации

Стаття надійшла до редакції 10.03.2020
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During the long history of feudal society, the genre of the novel and the development of 
the theory of the novel were extremely limited in China. In the period of modern history, a 
large number of translations of foreign novels rushed to China, which made a huge contri-
bution to the transformation and development of Chinese contemporary literature. This ar-
ticle analyzes the importance of the influence of translated foreign fiction on the Chinese 
novel in terms of transforming the ideological concepts of literary creation, the diversity of 
fiction genres and increasing its social status.
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Перевод как фактор формирования
и развития китайского романа
Ван Юе

Китай – прекрасное древнее государство. Китайская история перевода вос-
ходит к незапамятным временам. Согласно письменным источникам, самые 
ранние переводы датируются эпохой династии Чжоу. В главе “Ван чжи” (“Мо-
нархический строй”) канона “Ли цзи” (“Книга ритуалов”) написано: “У ки-
тайцев, чужеземцев, мань, жунов, ди... народов со всех концов света разные 
языки и желания”1. Поэтому только с помощью перевода можно было “выра-
зить его волю и понять его желания”. История развития переводов в Китае – 
это уменьшенная копия истории развития блестящей китайской цивилизации.

1 “礼记集解”，北京：中华书局出版社，1989年。“Лицзи цзи цзе” (“Книга ритуалов” 
со сводными комментариями). Пекин: Чжунхуа шуцзюй, 1989 г.
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Известный китайский переводчик, литератор господин Цзи Сяньлинь ска-
зал: “Китайская культура остается вечно молодой благодаря волшебному 
эликсиру, которым является перевод. Огромную роль сыграли переводы!”2

Длительную историю развития переводов в Китае можно разделить при-
мерно на 5 исторических периодов: период переводов буддийских сутр в эпо-
ху правления династий Хань, Суй, Тан и Сун; период научных переводов в 
эпоху династий Мин и Цин; период переводов западной научной литературы 
в конце правления династии Цин – начальный период Китайской республики; 
период переводов работ в сфере общественных наук и литературы после куль-
турной революции 1919 г.; период переводов после образования КНР. Каждый 
исторический период рождал своих выдающихся переводчиков, а особенно 
сто лет ХХ века, переводческие теории и переводческие идеи образовали бле-
стящую историю переводческой мысли в Китае.

В истории перевода в Китае на разных этапах развития перевод с ино-
странных языков способствовал коллоквиализации и переходу от вэньяня к 
байхуа, что подготовило языковую основу для художественной литературы. 
Китайский перевод сутр значительно обогатил китайский словарь, что приве-
ло к появлению большого количества идиом и высказываний, происходящих 
из буддизма.

Для буддийской литературы наиболее характерно проявление воображе-
ния, это “оказало большой освобождающий эффект на древнекитайскую ли-
тературу, которой больше всего не хватало проявления воображения”, “можно 
сказать, что китайская литература романтизма возникла под влиянием индий-
ской литературы”. Отметим, что буддийские каноны всегда имеют форму ро-
мана или драмы. Импорт этого литературного стиля “прямо или косвенно 
связан с развитием в последующие эпохи песенного сказа, устных повестей, 
романов и драм”.

Древнекитайские переводчики буддийских канонов не только перевели бо-
гатейшее собрание канонических книг, но также предложили собственную 
теорию перевода и методы перевода, их переводческая мысль имеет важное 
теоретическое значение и глубокое влияние. Это был начальный период, 
предшествовавший формированию традиционной китайской переводческой 
мысли.

После эпохи династии Тан дело переводов буддийских канонов в Китае 
постепенно пришло в упадок, в эру Цзиню императора Жэнь-цзуна оно пол-
ностью угасло. К этому времени первый подъем переводов в китайской исто-
рии переводов – переводы древних буддийских канонов – прошел через этапы 
зарождения, развития, расцвета и упадка и закончил свою историческую мис-
сию. В эпоху династий Мин и Цин начался второй подъем переводов в китай-
ской истории переводов – “период переводов западной научной литературы”.

Обзор развития идей перевода западной литературы в период конца ХIX – 
начала XX века позволяет заметить, что произошел не только бурный рост 
перевода европейской литературы, комплексное, системное, ключевое зна-
комство с естественнонаучными и философско-социальными идеями запад-
ной науки, но и было воспитано и создано собственное поколение переводчи-
ков, была разработана собственная теория перевода и система переводческих 

2 Линь Хуантянь. “Предисловие. Китайский словарь перевода”. Ухань: изд-во “Хубэй 
цзяоюй чубаньшэ”, 2005.
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приемов, произошло объединение с западной переводческой действительно-
стью, была продолжена и развернута идея перевода древних буддийских ка-
нонов, завершая таким образом период становления традиционной перевод-
ческой мысли Китая.

Научно-технический перевод в эпоху поздней династии Мин и ранней Цин 
и перевод, касающийся отраслей науки западной школы в конце династии 
Цин и в начале Китайской Республики, придавал важное значение переводу 
смысла. То есть акцент был сделан на переводе изначальных идей и концеп-
ций, не уделяя внимания выразительности языковой формы подлинника. 
Влияние на китайский язык в основном проходило на лексическом уровне. В 
то время вэньянь (классический язык) занимал почетное место в китайском 
языке, а байхуа считался вульгарным. Однако, с появлением в переводах боль-
шого количества новых слов и выражений, люди начали верить, что так назы-
ваемый “вульгарный язык” все же сможет получить всеобщее расположение 
как более удобный и точный в выражении новых идей и концепций. Таким 
образом, буквальный перевод начал заменять перевод смысла. Лу Синь вы-
ступал за “ввод новых выразительных методов с помощью перевода”, чтобы 
преобразовать и обогатить китайский язык. Это привело к появлению и рас-
пространению европеизированного байхуа и ускорило переход китайского 
языка от вэньяня к байхуа.

Период новой истории Китая – это особый переходный этап трансфор-
мации древней китайской литературы в современную. Особенно важным 
является период “Движения 4 мая”, когда перевод западной литературы и ра-
бот по социальным наукам достиг своего пика. Объем переводной литерату-
ры как следствие внедрения западной литературы превысил объем китайских 
романов. Выражение “сяошо” (роман) впервые упоминается в главе “Внеш-
ние вещи” канона “Чжуан-цзы”, где противопоставляется “великим дости-
жениям”. “Перевод осуществляется на языковой платформе и большое ко-
личество переводов несомненно является толчком для языка и влечет за собой 
изменения… Перевод сыграл важную роль в развитии китайского языка и по-
пуляризации литературы на байхуа (народный язык)”3.

Новая литература, появившаяся после “Движения 4 мая”, выдвинула ло-
зунг “Литературная революция”, положив начало движению за сближение и 
объединение письменного и устного стилей китайского языка. Обусловлен-
ный переводом переход китайского языка от вэньяня к байхуа значительно 
облегчил обмен идеями и культурой между людьми, а также сыграл положи-
тельную роль в общественной жизни, подготовив языковую основу для созда-
ния литературного жанра, описывающего “маленьких людей” вокруг. Дела-
лось это посредством создания персонажей, изложения историй, описания 
окружающей среды. Данный литературный жанр отражал жизнь и выражал 
идеи наслаждения романами для большого количества людей, в особенности 
широких масс, удобства в чтении, – все это также заложило основу для разви-
тия и расцвета романа как такового4.

3 Ван Кэфэй. Влияние перевода Нового времени на китайский язык // Обучение ино-
странным языкам и исследования: двухмесячное издание “Иностранный язык и литерату-
ра”, 2002 (6): 458–463.

4 Юй Лин, Тан Чжэшэн. Распространение переводной литературы и трансформация 
китайской популярной литературы // Вестник Чанцзянского университета (серия: социаль-
ные науки), 2010, 33 (2): 33–36.
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Распространение переводов зарубежных романов в Китае открыло перед 
читателями совершенно новый мир, повлияло на идеологию и концепцию ли-
тературного творчества в Китае, положило начало заимствованию некоторых 
передовых идей Запада, таких как освобождение личности, равенство полов, 
свобода брака и т. д., сделав возможным новое литературное творчество. За-
падные переводные романы сломали границы древней литературы Китая, 
принеся крещение новыми идеологиями. Поэтому современная литература 
Китая постепенно встала на путь свободы и равенства, освобождения лич-
ности. Во времена поздней династии Цин иностранные романы, которые 
вошли в мировоззрение китайцев через перевод, разительно отличались от 
традиционных китайских романов содержанием, стилем и эстетикой. Это от-
крыло новые горизонты интеллигентам и широким массам последних лет ди-
настии Цин и привело к обновлению многих концепций: любовь и брак, 
свобода и равенство, ценности и морально-этические нормы5.

Недостатки китайского традиционного романа заключаются в том, что его 
содержание совершенно не меняется, композиции повторяются, в основном 
повествуется о необыкновенных явлениях или рассказываются удивительные 
истории, таким образом сдерживая продвижения китайского романа вперед. 
Большое количество переводов западных романов обогатило жанр современ-
ной художественной литературы в Китае. Кроме романтических, исторических 
и фантастических романов, в Китай также ввозились научные и политические 
произведения. Под влиянием разнообразия западных художественных жанров 
современное художественное творчество Китая также начало создавать раз-
личные типы художественной литературы, например, первый политический 
роман-утопия в Китае “Будущее нового Китая” господина Лян Цичао.

Многие западные произведения господин Лян переводил с японских пере-
водов, а первым переведенным им романом стала книга японского автора То-
каи Санси “Приключения красавицы”. Этот перевод он начал на пути в Япо-
нию, в 1898 году. В “Хрониках господина Жэньгуна” сказано: «В 1898 году 
господин на военном корабле бежал в Японию, почти не имея при себе ве-
щей. Командир корабля разогнал его скуку, дав почитать “Приключения 
красавицы”. Господин одновременно читал и переводил эту книгу, и все по-
следующие переводы “Цинибао” также уходят корнями в то плаванье» (“Био-
графическая хроника Лян Цичао”). За переводом “Приключений красавицы” 
последовал в 1900 году перевод “Излюбленная тема – управление государ-
ством”6. В 1902 году он перевел роман “Два года каникул” (“Deux Ans de 

5 Чэн Цзихун. О влиянии зарубежных переводных романов периода поздней Цинь. 
Вестник Нанкинского политехнического университета (серия: социальные науки), 2001 (5): 
38–43.

6 Го Можо отмечал: «Написанная им (Лян Цичао) работа “Три величайших государ-
ственных деятеля Италии”, а также перевод “Излюбленная тема – управление государ-
ством” во всей красе продемонстрировали безукоризненный литературный стиль прин-
ципиального патриота, вынужденного спасаться бегством. Его героическая деятельность 
по основанию современного государства по-настоящему вдохновила многих людей» (Го 
Можо, “Юная эпоха”, издательство “Жэньминь вэньсюэ чубаньшэ”, 1982 г., 112 стр). Как 
отмечает Цзоу Чжэньхуань, этот роман перевел Чжоу Куй, который тогда учился в под-
готовительной школе для китайских студентов “Датун”, созданной Лян Цичао в Токио 
(“Сто переводов, повлиявших на современное китайское общество”, корпорация перевода 
и издания Китая, 2008 г., 132 с.). Автор работы не имел возможности лично ознакомиться 
с “Цинибао”, поэтому пользовался вариантом Го Можо.
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vacances”) французского писателя Жюль Верна с японской версии этого ро-
мана, которую выполнил (с английского) японский писатель Морита Сикэн 
под названием “Пятнадцать мальчиков”. Лян Цичао переводил политические 
романы в силу собственных убеждений и идей, в примечаниях он отмечал: “В 
предисловии к английскому переводу было сказано: переводчик пытался со-
хранить стиль англичанина, переводя смысл, а не каждое слово; он уверен, 
что перевод полностью соответствует оригиналу по смысловому наполне-
нию”. Также в предисловии Морита говорилось: “Использовав японскую сти-
листику, он не потерял смысл оригинала. Я же использовал китайский стиль, 
но постарался с уважением отнестись к работе Морита, не исказив ее. Так что 
если бы Жюль Верн читал мой перевод, он бы не сказал, что я принизил пре-
красное, возвысив бездарное” (“Собрание сочинений из кабинета Иньбин”). 
Литературное мастерство господина Лян неподражаемо, а передача чувств 
по-настоящему глубока. Даже в переводах, которые лишь воссоздают чужие 
мысли и чувства, это все равно проявлялось. Такое переводческое мастерство 
иначе как выдающимся не назовешь. В те времена, когда китайцам не доста-
вало понимания западной культуры, подобный подход к переводу – а именно, 
приближение стиля к китайскому – помог привить вкус к зарубежным книгам 
и полюбить то, что ранее вызывало отторжение. Именно поэтому так велик 
вклад Лян Цичао, и трудно переоценить его роль в истории Китая. В 1902 году 
он создал журнал “Новый роман” и опубликовал там перевод романа “По-
следние дни Земли” французского писателя Камиля Фламмариона, “Импера-
торский дворец с привидениями” и другие.

Итак, китайские традиционные романы – это в основном описание не-
обыкновенных историй, заставляющих читателя воспринимать наставления 
и предостережения феодальной морали. Таким образом, для современных 
китайских романов характерны ограниченные сюжеты, очень простые и по-
вторяющиеся истории, персонажи, приемы письма, затрудняющие продви-
жение китайского романа вперед. Непрестанное проникновение зарубежных 
романов потрясло концепцию поучения и предостережения китайского тра-
диционного романа. В своих творческих методах западный роман делает ак-
цент на создании метода изложения, а также описании персонажей, речи, 
окружающей среды произведения. Проникновение переводов на китайский 
рынок вызвало трансформацию и изменение приемов создания китайских ро-
манов нового времени. Нарративная модель западных романов в основном 
реализуется через время и точку зрения для обогащения сюжетности романа, 
тогда как традиционный роман Китая разворачивается в хронологическом по-
рядке с отсутствием изменений. Что касается угла зрения, то Китай обычно 
использует третье лицо, чтобы развернуть полную нарративную перспективу, 
в то время как западный роман в большинстве случаев использует повество-
вание от первого лица, чтобы усилить реальность художественного произ-
ведения и еще больше приблизить его к жизни читателя, и это вызывает 
резонанс между читателем и произведением. Под влиянием повествователь-
ной модели западных романов в Китае впервые появился роман от первого 
лица “Одинокий лебедь” (Дуань хун лин янь цзи, 1912) о трагической любви 
молодого буддийского монаха.

Таким образом, зарубежный роман с трогательной сюжетной линией, глу-
боким смыслом жизни стал образцом для подражания китайскими писателями-
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имитаторами. Сюжет литературных произведений эпохи поздней Цин все 
больше приближается к жизни простого народа, творческие приемы посте-
пенно обогащаются, а в жанрах романа появляется разнообразие. Можно 
сказать, что после движения за новую культуру “4 мая” под влиянием и благо-
детельством переводов зарубежных романов в китайском романе, также как и 
в литературных произведениях других жанров, произошли изменения от фор-
мы до содержания, осуществилась современная трансформация китайского 
романа.

Китайский роман обладает длительной историей, и хотя такие выдающиеся 
произведения, как “Сон в красном тереме”, “Троецарствие”, “Речные заводи”, 
“Путешествие на Запад” не уступают любому произведению классики ми-
ровой литературы, в течение длительного периода феодального общества в 
китайской литературе романы являлись короткими произведениями с три-
виальной речью.

Под влиянием тяжелых оков “малого Дао” конфуцианства чиновники пре-
клонялись перед ортодоксальной поэзией, а роман находился на границе ли-
тературы, занимая низкое положение.

“Реформаторское движение” – это начало трансформации статуса романа 
в китайской литературе. Распространенность переводов зарубежных романов 
в этот период была тесно связана с особым социально-историческим контек-
стом того времени. После притеснений со стороны западных империалистов 
династия Великая Цин была вынуждена “учиться у чужеземцев, чтобы стать 
сильнее”. В 1898 году реформаторы, которых представляли Кан Ювэй и Лян 
Цичао, предложили множество идей спасения страны. Они выступали за 
изучение западной школы, привлечение новых талантов посредством откры-
тия учебных заведений нового образца, основания бюро переводов для пере-
вода западной литературы и распространения новых идей, создания печатных 
изданий для открытых высказываний и подбора талантов для обучения за 
рубежом. После провала “Реформаторского движения” Лян Цичао сбежал в 
Японию. Несмотря на то, что движение обернулось провалом, новаторские 
идеи оказали глубокое влияние, все больше и больше западных передовых 
идей проникало в Китай. Люди поняли, что нужно изучать не только пере-
довые мысли Запада, но и другие. Но из-за невысокого культурного уровня 
населения было трудно привить передовые мысли, поэтому наиболее подхо-
дящим способом стал перевод заграничных романов – доступного, живого и 
интересного литературного жанра7. В 1902 году в своем произведении “О свя-
зи романа и управления обществом” Лян Цичао говорил о спасении Китая 
посредством переводов и создания политических романов, а также о связыва-
нии романа с политикой. Он полагал, что роман способен играть универсаль-
ную общественную роль, и при желании реформировать какой бы то ни было 
аспект, прежде всего нужно обновить роман. С его точки зрения, насколько 
велика роль романа, настолько же высоко его положение в обществе. К этому 
времени статус романа уже изменился, и роман стал “верхушкой литерату-
ры”. В истории теории китайского романа это первое четкое представление о 
том, что роман рассматривается как независимая форма существования в ис-
тинном литературном смысле, что является важной вехой в развитии теории 

7 Ху Дуннин, Чэнь Сяньгуй. Отношения между реформаторскими идеями и переводны-
ми романами периода Поздней Цинь в аспекте изменения культурных ориентаций // По-
граничная экономика и культура, 2019 (03).
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китайского романа, символом обновления концепции теории романа и тео-
ретического сознания8.

На протяжении всей истории китайского перевода он никогда не был 
просто мостом между языками и связью между культурами. Становление, 
развитие и современная трансформация китайского романа неотделимы от 
перевода. Перевод зарубежной литературы обогатил формы выражения ки-
тайского языка, способствовал коллоквиализации китайского языка и перехо-
ду от вэньяня к байхуа. Он сыграл важную позитивную роль в становлении, 
развитии и современной трансформации китайского романа с точки зрения 
художественного материала, творческих приемов, нарративной перспективы, 
жанра романа, функции романа и его социального статуса. Постепенно разви-
ваясь, китайские романы могут стать одной из основных категорий современ-
ной литературы.
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ПерекЛад як фактор формУвання
і розвиткУ китайського романУ
Ван Юе

Протягом тривалої історії феодального суспільства жанр роману і розвиток теорії 
роману були надзвичайно обмежені в Китаї. У період нової історії в Китай потягну-
лося багато перекладів зарубіжних романів, що зробило великий внесок у трансфор-
мацію і розвиток сучасної китайської літератури. У пропонованій статті аналізується 
важливе значення перекладної зарубіжної художньої літератури для Китаю і її вплив 
на китайський роман з точки зору трансформації ідеологічних концепцій літератур-
ної творчості, різноманітності жанрів художньої літератури і підвищення її соціаль-
ного статусу.

ключові слова: переклад, роман, китайська література нового часу, трансфор-
мація

Ван Юэ
Перевод как фактор формирования
и развития китайского романа

В течение длительной истории феодального общества жанр романа и развитие 
теории романа были чрезвычайно ограничены в Китае. В период новой истории в 
Китай устремилось большое количество переводов зарубежных романов, что внесло 
огромный вклад в трансформацию и развитие китайской современной литературы. 
В данной статье анализируется важное значение переводной зарубежной художе-
ственной литературы для Китая и ее влияние на китайский роман с точки зрения 
трансформации идеологических концепций литературного творчества, разнообразия 
жанров художественной литературы и повышения ее социального статуса.

ключевые слова: перевод, роман, китайская литература нового времени, транс-
формация
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LETTERED WORDS IN MODERN CHINESE LANGUAGE:
PECULIARITIES AND PREVALENCE RATE

O. Dalte
Lecturer of Chinese language,
International Humanitarian University,
33, st. Fontanska Road, Odesa, 65000, Ukraine
olli.dalte@gmail.com

At the end of XIX century, Chinese language started to loan lettered words in order to 
keep up with recent scientific researches. Current paper aims to track the appearance and 
spread of such lexical units, as well as investigate their usage in modern Internet slang and 
mass media. Apart from systematization of the current knowledge on the topic, the author 
conducts an in depth analysis of 482 articles published by The People’s Daily that appeared 
during one week from May 11, 2020 to May 17, 2020, retrieved from its official website. 
According to the results, lettered words are present in 21 % of all publications. In addition, 
it comes out that lettered words are quite popular in such rubrics as technology, economy, 
advertisement, education, science and sport. Apart from that, the research has found and 
analyzed 77 unique lettered words, 17 of which appeared to be used in more than two inde-
pendent articles. Furthermore, the paper provides numerous examples for translation and 
localization of the most common lettered words into English and Ukrainian languages. And 
last but not least, it pays a particular attention to the lexical units of modern Internet slang, 
which is extremely flexible and easily adopts new trends in lettered words.

Keywords: lettered words, Internet slang, mass media, People’s Daily, loanwords, Chi-
nese language

ТЕМПИ ПОШИРЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
БУКВЕНИХ СЛІВ У СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ
О. Ю. Далте

Будь-яка жива мова постійно змінюється та трансформується під впливом 
розвитку суспільства, науки та культури. Особливо це явище стає помітним в 
умовах глобалізації та швидкого розвитку новітніх технологій. Однією з най-
більш прогресуючих тенденцій у сучасній китайській мові є використання 
буквених слів (кит. 字母词 [zìmǔcí]), тобто таких, які повністю (e-mail, CBD 
(скор. від Chinese Business District), RMB і т. ін.) або частково (T恤, 卡拉OK, U
盘, B超 і т. ін.) записуються з використанням літер латинського алфавіту. Цей 
термін вперше з’явився ще у 1994 році у працях китайського лінгвіста Лю 
Юнцюаня (刘涌泉) [Liu Yungquan 1994]. Хоча це явище відносно нове і вини-
кло у мові лише наприкінці ХІХ століття, воно швидко розвивається і наразі 
активно використовується у різних стилях комунікації.
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Поява буквених слів у китайській мові та темпи їхнього поширення
Перші використання латинських літер у складі слів китайської мови були 

пов’язані з науковими відкриттями і використовувалися лише у профільній 
вузькоспеціалізованій літературі. Так, наприклад, у 1868 році Центральне 
бюро з машинобудівництва району Цзяннань видало книгу під назвою “Вступ 
до природничих наук” (кит. “格物入门”), де вперше було введено систематич-
не застосування буквених абревіацій разом з усталеними ієрогліфами для по-
значення деяких хімічних елементів (铜Au, 养气O, 淡气H, 白银Ag, 炭精C та 
інші) [Chai Qinghua 2013, 246]. Китайські мовознавці вважають цю працю 
першою, у якій офіційно з’явилися такі запозичення. Трохи згодом, у 90-х ро-
ках ХІХ століття у китайській мові почали використовувати абревіацію X光 
(укр. рентгенівські промені) та її варіації X线, X射线 та X光线 [Yuan Xinmei 
2005, 127].

Тенденція використання буквених слів у спеціалізованій та навіть худож-
ній літературі почала активно розвиватись у період Китайської Республіки 
(1912–1949). Так, у 1921 році виходить повість Лу Сінь “Справжня історія 
А-Кью” (鲁迅 “阿Q正传”), а у 20–30-х роках з’являються абревіації pH值 
(укр. водневий показник кислотності), 维生素A (укр. вітамін А), 三K党 (укр. 
Ку-клукс-клан), CC系 (скорочення від Central Club – політична фракція, що 
виникла у Шанхаї у 1927 році) та багато інших [Chai Qinghua 2013].

Дослідниці Уривська та Велесова проаналізували динаміку зростання кіль-
кості включених буквених слів у друкованих виданнях тлумачного “Словника 
сучасної китайської мови” (“现代汉语词典”, надалі скорочено до ССКК) та 
з’ясували, що популярність такої лексики невпинно зростає. Так, у виданні 
1996 року (3-тє видання ССКК) нараховувалось лише 39 буквених слів, а у 
наступному виданні 2002 року (4-те видання ССКК) ця цифра зросла до 142. 
На сьогодні найновіше видання 2016 року (7-ме видання ССКК) нараховує 
вже 235 буквених слів [Урывская… 2019, 432].

У зв’язку зі зростанням популярності буквених слів у повсякденному жит-
ті, що почалася у 90-ті роки ХХ століття і триває дотепер, почали з’являтися 
спеціалізовані словники. Наприклад, “Словник буквених слів” (кит. “字母词词
典”) 2001 року, виданий у Шанхаї, налічує 2000 мовних одиниць1, а “Практич-
ний словник буквених слів” (“实用字母词词典”) 2014 року, надрукований у 
Пекіні, – уже близько 50002. Відтак, можна стверджувати, що кількість букве-
них слів у китайській мові зростає і виникає необхідність їхньої класифікації.

Класифікація буквених слів
Вивченням буквених слів займається багато дослідників в усьому світі. 

Найбільший внесок у дослідження цієї теми зробили такі китайські мовоз-
навці, як Лю Юнцюань (刘涌泉), Чай Цінхуа (柴清华), Юань Сімей (原新梅), 
Сюе Сяоцун (薛笑丛) та Сюй Веньшен (许文胜). Значну увагу використанню 
та формуванню буквених слів приділяли зарубіжні науковці: Т. Уривська, 
Л. Веселова, К. Маркіна, Ю. Сухіна, Д. Івойлова, Х. Ріха (H. Riha), Р. Мур 
(R. Moore) та А. Кук (A. Cook). А от серед українських дослідників ця тема, 
на жаль, ще не здобула належної популярності і лише частково висвітлена у 
працях О. Кравченко та А. Малая.

1 刘涌泉 (2001). 字母词词典. 上海辞书出版社, 272页.
2 侯敏 (2014). 实用字母词词典. 商务印书馆, 240页.
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За способом творення, буквені слова китайської мови можна розділити на 
чотири основні категорії:

1. Утворені лише за допомогою латинських літер:
1.1 з іншомовних запозичень (абревіатур).
Наприклад: WC (англ. water closet; укр. туалет у громадських місцях), 

WHO (англ. World Health Organization, укр. Всесвітня організація охорони 
здоров’я (ВООЗ)), MBA (англ. Master of Business Administration, укр. Магістр 
бізнес адміністрування (МБА)), DNA (англ. Deoxyribonucleic acid, укр. Дезок-
сирибонуклеїнова кислота (ДНК)), CRM (англ. Customer Relationship Manage--
ment, укр. управління взаємовідносинами зі споживачами), UFO (англ. Uniden-
tified Flying Object, укр. неопізнаний літаючий об’єкт (НЛО)), EWG (нім. Die 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaf, укр. Європейське економічне співтовари-
ство), FIA (фр. Federation Internationale de l’Automobile, укр. Міжнародна 
федерація автомобілістів).

1.2 на основі перших літер піньїнь (стандарт латинізування китайської 
мови).

Наприклад: HSK (кит. 汉语水平考试 [hànyǔ shuǐpíng kǎoshì] – тест на воло-
діння стандартною китайською мовою), RMB (кит. 人民币 [rénmínbì] – китай-
ский юань), LD (кит. 领导 [lǐngdǎo] – керівник), GB (кит. 国家标准 [guójiā 
biāozhǔn] – державний стандарт).

2. Утворені з поєднання латинських літер та арабських цифр.
Зазвичай такі буквені слова є універсальними для багатьох мов. Напри-

клад: 3D (технологія тривимірного простору), B2B (англ. Business-to-Business; 
маркетинговий термін, що позначає відносини між комерційними організація-
ми), B2C (англ. Business-to-Consumer; маркетинговий термін, що позначає від-
носини між організацією та споживачем), B2G (англ. Business-to-Government; 
маркетинговий термін, що позначає відносини між бізнесом та державою), 
F1 (англ. FIA Formula One World Championship; укр. “Чемпіонат світу ФІА”, 
або “Формула-1”).

3. Утворені за допомогою поєднання ієрогліфів та латинських літер:
3.1 з метою фонетичного запозичення.
Наприклад: 卡拉OK ([kǎlāok] від яп. カラオケ, укр. караоке), T恤 ([tìxù] 

від англ. T-shirt, укр. футболка).
3.2 з метою збереження семантичного значення.
Дослідженням таких слів займалась К. С. Маркіна і назвала їх метисами, 

або ж словами-гібридами [Маркина 2008].
Наприклад: IC卡 (від англ. integrated circuit та кит. 卡 [kǎ] – картка, укр. 

смарт-карта), β射线 (від грецького β – бета та кит. 射线 [shèxiàn] – промінь, 
укр. бета-промені), 维生素C (від кит. 维生素 [wéishēngsù] – вітамін та його 
міжнародної назви С, укр. вітамін С), A血型 (від кит. 血型 [xuèxíng] – група 
крові, укр. перша група крові), U盘 (від англ. USB та кит. 盘 [pán] – диск, укр. 
USB-флеш-накопичувач), POS机 (від англ. Point-of-Sale terminal та кит. 机 
[jī] – апарат, укр. POS-термінал), AA制 (позначає систему розрахунку, коли 
кожен клієнт платить сам за себе), X光 (від англ. X-ray та кит. 光 [guāng] – ви-
промінювання, укр. рентгенівське випромінювання), ISO认证 (від англ. 
International Organization for Standardization та кит. 认证 [rènzhèng] – засвід-
чувати, укр. міжнародний сертифікат якості), T型人才 (вказує на особу з 
багатьма талантами, від англ. talent та кит. 型 [xíng] – форма, 人才 [réncái] – 
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талант), V字领 (від кит. 字 [zì] – ієрогліф та 领 [lǐng] – комір, укр. V-подібний 
комір), CT机 (від англ. Computed Tomography та кит. 机 [jī] – апарат, укр. апа-
рат комп’ютерної томографії), 手机app (від кит. 手机 [shǒujī] – мобільний 
телефон, та англ. application, укр. мобільний додаток/застосунок).

4. Утворені за допомогою поєднання ієрогліфів, латинських літер та араб-
ських цифр.

Наприклад: 3G技术 (від кит. 技术 [jìshù] – технологія, укр. технологія 3G), 
4D影院 (від кит. 影院 [yǐngyuàn] – кінотеатр, укр. 4D-кінотеатр), 4S店 (від 
кит. 点 [diàn] та англ. 4S (Sale, Spare Part, Service, Survey), укр. магазин 4в1 
(продаж, запчастини, сервіс, зворотній зв’язок), 4K屏幕 (від кит. 屏幕 
[píngmù] – екран, укр. екран 4K).

Особливості використання
На сьогодні буквені слова широко використовуються як у вузькоспеціалі-

зованій лексиці, так і у повсякденному житті. Китайський мовознавець Лю 
Янь пов’язує це зі швидким розвитком глобалізації та інтернет-технологій, 
наголошуючи на тому, що історично спілкування у мережі відбувалось ан-
глійською, а відтак більшість міжнародних запозичень виникають саме на 
основі цієї мови [Liu Yan 2017]. Дослідження Уривської та Велесової також 
підтримують цю думку. Вони провели онлайн-опитування серед 997 носіїв 
китайської мови і довели, що переважна більшість респондентів щодня вико-
ристовують слова, у складі яких є буквені запозичення (69,6 % та 68,3 % в 
усній та писемній мовах відповідно) [Урывская… 2019, 438–439]. Крім того, 
молодь надає перевагу запозиченим буквеним словам, порівнюючи з китай-
ськими аналогами, а саме: 98,4 % використовують U盘 замість китайского 
аналога 闪存盘 [shǎncúnpán] (укр. USB-флеш-накопичувач); 94 % використо-
вують GDP замість 国内生产总值 [guónèi shēngchǎn zǒngzhí] (укр. Валовий 
внутрішній продукт (ВВП)); 89,2 % використовують POS机 замість 销售点终
端机 [xiāoshòudiǎn zhōngduānjī] (укр. POS-термінал); 81,9 % використовують 
“e-mail” замість 电子邮件 [diànzǐ yóujiàn] (укр. електронна пошта) 
[Урывская… 2019, 439–441]. Відтак, роль буквених слів у китайській мові 
продовжує зростати.

Цікаву тенденцію утворення буквених слів третього типу (поєднання ієро-
гліфів та літер) на основі запозичень першого (утворених лише з латинських 
літер) помітив китайський лінгвіст Коу Цзяюй. У своїй статті дослідник вказує 
на те, як з абревіатури KTV (англ. Karaoke television) виникли нові слова K歌 
([gē] – “пісня для караоке,” або “співати пісні у караоке”) та K歌软件([gēruǎn-
jiàn] – додаток із піснями для караоке) [Kou Jiayu 2019]. За такою ж схемою із 
скорочення PS (англ. Photoshop) утворилось слово P图 ([pī tú] – жарг. “фото-
шопити”, або “зображення, відредаговане у Photoshop”) [Kou Jiayu 2019].

Інтернет-сленг. Як уже зазначалося вище, технології значною мірою дик-
тують тенденції у використанні тих чи інших слів. На сьогодні інтернет-сленг 
(кит. 网络语言 [wăngluò yǔyán]) становить окремий пласт лексики, і його фор-
мування тісно пов’язано з буквеними словами. Цю тему активно досліджува-
ла О. Кравченко, яка вказує на використання таких лексем, як-от: GG (від кит. 
哥哥 [gēge], укр. старший брат), MM (від кит. 妹妹 [mèimei], укр. молодша 
сестра), KPM (у значенні “ресторани швидкого харчування”, від перших лі-
тер трьох найпопулярніших з них – 肯德基 [kěndéjī] – “KFC”, 必胜客 [bìshèn-
gkè] – “Pizza Hut”, та 麦当劳 [màidāngláo] – “McDonald’s”), PMP (у значенні 



93

“обдурювати”, “підлизуватися”, скорочення від кит. 拍马屁 [pāimǎpì]), BT (від 
кит. 变态 [biàntài], укр. збоченець), WT (від кит. 问题 [wèntí], укр. питання), KL 
(у значенні “страхолюдина” про негарну дівчину, від кит. 恐龙 [kǒnglóng], укр. 
букв. динозавр), TMD (у значенні “чорт забирай!” від кит. 他妈的 [tāmāde], 
букв. “його маму!”) та інші [Кравченко 2016; Кравченко 2018]. Крім того, Си 
Цзяфей зазначає, що дедалі більше англомовних слів без змін входять у 
інтернет-сленг китайців [Si Jiafei 2009]. На форумах можна зустріти такі ви-
слови: “开个 party” (укр. “влаштувати вечірку”) або “跟 boyfriend 约会” (укр. 
“йти на побачення з хлопцем”).

Крім того, у китайській мові дедалі частіше зустрічається цікавий фено-
мен – додавання англомовних граматичних форм до китайських дієслів, або 
навпаки. Ще у 1992 році, у пісні 零下几度С ([língxiàjǐdù С], укр. Скільки гра-
дусів нижче нуля?) виконавиця Ян Лінь (杨林) використала дієслово down到 
(англ. Down – вниз, та кит. 到 [dào] – доходити) у фразі “我的心情down到了谷
底” (укр. “Мій настрій зіпсувався далі нікуди”)3. Активно використовуються і 
словосполучення типу 上机ing (від кит. 上机 [shàngjī] – користуватися 
комп’ютером)4, 练级ing (від кит. 练级 [liànjí] – удосконалювати рівень (гри на 
комп’ютері))5 та 火爆ing (від кит. 火爆 [huǒbào] – ставати дуже популярним)6, 
що утворені додаванням закінчення -ing, яке у англійській мові вказує на три-
валість дії. У 2011 році широку популярність серед інтернет-користувачів на-
було словосполучення hold住 (англ. Hold – триматись та кит. 住 [zhù] – діє-
слівний суфікс, що вказує на тривалість дії та стійкість у протидії труднощам)7 
у значенні “триматися до кінця”, “терпіти щосили”.

ЗМІ. У сучасному світі використовується дедалі більше англомовних слів, 
що значно полегшує комунікацію та обмін інформацією. Для кращого розу-
міння того, наскільки буквені слова стали популярними у ЗМІ, пропонована 
стаття проводить аналіз лексичних одиниць, які зустрічаються у випусках що-
денної газети Женьмінь жибао (кит. 人民日报 [Rénmín Rìbào]) протягом тиж-
ня у період з 11 по 17 травня 2020 року (включно). У процесі дослідження 
було проаналізовано 482 газетні статті, які охоплювали 21 тему. Згідно з отри-
маними даними, буквені слова зустрічаються у 21 % усіх публікацій (у 
101 статті). При цьому вони використовуються майже у кожній другій статті з 
розділу технологій (45,5 %; 15 з 33), у кожній третій із розділу економіки 
(34,3 %; 12 з 35) та у кожній четвертій із розділів реклами (26,7 %; 4 з 15) і 
освіти, науки та спорту (26,2 %; 11 з 42).

У результаті дослідження було виявлено 77 унікальних буквених слів, при 
цьому 17 із них повторювались щонайменше у двох різних статтях, що вказує 
на їхню загальновживаність. У Таблиці 1 наведено список найпопулярніших 
буквених слів із зазначенням, у якому розділі вони з’являються у випусках 
Женьмінь жибао у період з 11.05.2020 по 17.05.2020.

3 Повний текст пісні доступний за посиланням: https://baike.baidu.com/item/%E9%9B
%B6%E4%B8%8B%E5%87%A0%E5%BA%A6#reference-[1]-20897555-wrap (дата звернен-
ня 17.05.2020).

4 Посилання на форум: https://www.douban.com/group/topic/1215943/ (дата звернення 
16.05.2020).

5 Посилання на форум: https://live.bilibili.com/2988432 (дата звернення 16.05.2020).
6 Посилання на форум: http://news.uuu9.com/2010/201008/154571.shtml (дата звернення 

16.05.2020).
7 Посилання на енциклопедію Байту: https://baike.baidu.com/item/hold%E4%BD%8F 

(дата звернення 16.05.2020).
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Таблиця 1. Буквені слова у ЗМІ

Буквені 
слова

Переклад (українською, англійською),
Повна назва китайською

Розділи ЗМІ 
(кількість статей)

5G укр. 5-те покоління мобільних мереж (5G)
англ. the fifth generation technology standard for cellular 
networks
кит. 第五代移动通信技术 [dìwǔdài yídòng tōngxìn jìshù]

Економіка (4)
Головні новини (3)
Технології (3)
Реклама (1)

APP укр. додаток, застосунок (app)
англ. application software
кит. 应用软件 [yìngyòng ruǎnjiàn]

Суспільство (3)
Технології (2)
Політика (1)
Культура (1)
Спорт (1)

GDP укр. валовий внутрішній продукт (ВВП)
англ. Gross domestic product (GDP)
кит. 国内生产总值 [guónèi shēngchǎn zǒngzhí]

Головні новини (3)
За кордоном (1)
Суспільство (1)

N95口罩 укр. респіратор N95
англ. N95 respirator (N = Not resistant to oil)
кит. N95口罩[kǒuzhào]

Головні новини (2)
Суспільство (2)

IP укр. IP-протокол
англ. Internet Protocol
кит. 网际协议 [wǎngjìxiéyì]

Культура (2)
Технології (1)
Реклама (1)

VR укр. віртуальна реальність (VR)
англ. virtual reality
кит. 虚拟实境 [xū’nǐ shíjìng]

Технології (2)
Головні новини (1)
Суспільство (1)

AI укр. штучний інтелект (AI)
англ. artificial intelligence 
кит. 人工智能 [réngōng zhìnéng]

Технології (1)
Економіка (1)
Головні новини (1)

CEO укр. Головний виконавчий директор (CEO)
англ. chief executive officer
кит. 首席执行长[shǒuxí zhíxíngzhǎng]

Економіка (2)
Культура (1)

ECMO укр. екстра-корпоральна мембранна оксигенація
англ. extracorporeal membrane oxygenation
кит. 体外膜氧合法 [tǐwàimóyǎnghéfǎ]

Головні новини (3)

ICU укр. відділення інтенсивної терапії
англ. intensive care unit 
кит. 重症监护室 [zhòngzhèng jiānhù shì]

Головні новини (2)
За кордоном (1)

DNA укр. Дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК) 
англ. Deoxyribonucleic acid 
кит. 脱氧核醣核酸 [tuōyǎng hétáng hésuān]

Головні новини (1)
Технології (1)

AR укр. доповнена реальність (AR)
англ. Augmented Reality
кит. 增强现实 [zēngqiáng xiànshí]

Головні новини (1)
Технології (1)

GDT укр. глобальна таблиця дескрипторів (GDT)
англ. Global Descriptor Table (GDT)
кит. 全局描述符表 [quánjú miáoshù fúbiǎo]

Головні новини (1)
Реклама (1)

CPI укр. Індекс споживчих цін (ІСЦ)
англ. Consumer Price Index
кит. 居民消费价格指数 [jūmín xiāofèi jiàgé zhǐshù]

Економіка (1)
Реклама (1)

IT укр. інформаційні технології (ІТ)
англ. Information Technology
кит. 信息技术 [xìnxī jìshù]

Головні новини (1)
Технології (1)



95

APEC укр. Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво 
(АТЕС)
англ. Asia Pacific Economic Cooperation
кит. 亚太经济合作组织 [yàtài jīngjì hézuò zǔzhī]

Економіка (2)

B运载火
箭

укр. ракетоносій класу Б
англ. launch vehicle В, carrier rocket В
кит. B运载火箭 [yùnzài huǒjiàn]

Головні новини (1)
Технології (1)

Деякі слова утворюють стійкі лексичні словосполучення, які активно ви-
користовуються у ЗМІ (Таблиця 2).

Таблиця 2. Стійкі лексичні словосполучення з буквеними словами

Буквені 
слова Стійке словосполучення Переклад українською

5G [wǔ g] 5G手机 [shǒujī] мобільний телефон, що підтримує 5G
5G技术 [jìshù] технологія 5G
5G网络 [wǎngluò] мережа 5G
5G标准 [biāozhǔn] стандарт 5G
5G时代 [shídài] епоха 5G 
5G芯片 [xīnpiàn] мікрочіп 5G
5G模组 [mózǔ] модуль 5G

AI AI创新公司 [chuàngxīn 
gōngsī]

інноваційна компанія, що займається штучним 
інтелектом; інноваційна AI компанія

AI技术 [jìshù] технологія штучного інтелекту
腾讯 AI Lab [téngxùn] Tencent AI Lab (лабораторія, яка займається 

дослідженням практичного застосування штуч-
ного інтелекту, заснована компанією Tencent)

AI智医助理 
[zhìyī zhùlǐ]

медичний асистент на основі штучного 
інтелекту; 

ICU ICU病区 [bìngqū] відділення інтенсивної терапії
ICU科主任
[kē zhǔ rèn]

голова відділення інтенсивної терапії

ICU护师 [hùshī] старша медична сестра відділення інтенсивної 
терапії

ICU 病房 [bìngfáng] палата інтенсивної терапії
ICU病床 [bìngchuáng] ліжко у палаті інтенсивної терапії

ECMO ECMO设备 [shèbèi] апарат ЕКМО; апарат екстракорпоральної 
мембранної оксигенації

ECMO护理 [hùlǐ]
ECMO治疗[zhìliáo]

лікування методом ЕКМО

VR VR技术 [jìshù] технологія віртуальної реальності
VR游戏 [yóuxì] VR-ігри
VR系统 [xìtǒng] система віртуальної реальності

Крім того, у ході аналізу лексичних одиниць було помічено використання 
цифрових скорочень для позначення святкових або визначних дат. Так, напри-
клад, у ЗМІ згадують розпродажі на День холостяка (кит. “双11” 购物节 
[shuāng shíyī gòuwùjiē]) та Міжнародний день медичної сестри (кит. ”5·12” 国
际护士节 [guójì hùshi jiē]).

Особливу увагу варто звернути і на те, що хоча ЗМІ використовують бук-
вені слова, вони все ж таки віддають перевагу китайським відповідникам. 
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Так, наприклад, цікавим виявився той факт, що незважаючи на популярність 
скорочення COVID-19, “Женьмінь жибао” продовжує використовувати повну 
китайську назву захворювання 新型冠状病毒 ([xīnxíng guānzhuàng bìngdú] – 
досл. коронавірус нового типу). Єдиний випадок серед 482 проаналізованих 
статей, коли згадується скорочена назва, пов’язаний з офіційною доповіддю, 
де COVID-19 включено у назву документа:

“中国—世界卫生组织新型冠状病毒肺炎（COVID–19）联合考察报
告” 认为，“面对 这种前所未知的病毒，中国采取了历史上最 勇敢、最
灵活、最积极的防控措施”8。

Переклад: У спільному звіті КНР та ВООЗ щодо коронавірусної ін-
фекції нового типу (COVID-19) зазначається: “Китай вжив найактив-
ніших і найсильніших у історії заходів профілактики та контролю пе-
ред лицем цієї раніше невідомої людству інфекції”. 

Така саме тенденція простежується і у позначенні одиниць вимірювання – 
ЗМІ надають перевагу ієрогліфам, а не міжнародним буквеним скороченням:

для довжин та відстані: 厘米 [límǐ] замість cm (укр. сантиметр), 米 [mǐ] 
замість m (укр. метр), 公里 [gōnglǐ] замість km (укр. кілометр);

для грошових одиниць: 元 [yuán] або повна назва 人民币 [rénmínbì] замість 
скорочення RMB чи ￥ (укр. китайский юань), 美元 [měiyuán] замість загаль-
новживаних позначень USD чи $ (укр. долар США), 欧元 [ōuyuán] замість за-
гальновживаних позначень EUR чи € (укр. євро);

для позначення ваги:  吨 [dūn] замість t (укр. тонна), 公斤 [gōngjīn] за-
мість kg (укр. кілограм), 克 [kè] замість gr (укр. грам), 磅 [bàng] замість lb 
(укр. фунт).

На першій та останній сторінках кожного випуску можна також поміти-
ти, що засоби масової інформації надають перевагу китайським аналогам слів 
“електронна пошта” (电子信箱 [diànzǐ xìnxiāng], а не “e-mail”), “телефон” (电
话 [diànhuà], а не “Tel.”), “адреса” (社址 [dìzhǐ], а не “address”), “веб-сторінка” 
(网 址 [wǎngzhàn], а не “webpage”). Ця тенденція суттєво відрізняє норми ви-
користання лексичних одиниць у ЗМІ від тих, що є загальновживаними для 
інтернет-сленгу.

Висновки
Останнім часом китайська мова активно запозичує або створює свої 

власні буквені слова. Відтак, у інтернет-сленгу окрім скорочень (GG, MM, 
KPM, PMP, BT, WT і т. ін.) можна помітити і креативні лексичні одиниці, 
утворені за допомогою граматичних форм (наприклад, down到, 上机ing, hold
住). Проте ця тенденція більш помітна у неформальному спілкуванні, аніж у 
офіційних публікаціях ЗМІ. Аналіз “Женьмінь жибао” виявив, що на сьогодні 
приблизно у кожній пʼятій статті можна зустріти буквені слова, проте ця кіль-
кість стрімко зростає, якщо мова йде про спеціалізовані рубрики. Найпопу-
лярніші запозичення (5G, AI, ICU, ECMO, VR та інші) уже встигли створити 
цілі кластери стійких словосполучень. Однак слід зазначити, що у більшості 
випадків китайські ЗМІ все одно надають перевагу ієрогліфам, а не іншомов-
ним запозиченням.

8 Випуск “Женьмінь жибао” за 17.05.2020 (стр. 3), розділ “Головні новини”. Електрон-
ний режим доступу: http://paper.people.com.cn/rmrb/page/2020-05/17/03/rmrb2020051703.
pdf
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ТЕМПИ ПОШИРЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
БУКВЕНИХ СЛІВ У СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ
О. Ю. Далте

Під впливом розвитку науки та комунікацій, у китайській мові почали зʼявлятись 
буквені слова. Пропонована стаття простежує їхню появу та досліджує використання 
таких лексичних одиниць у сучасному інтернет-сленгу і засобах масової інформації. 
Для цього було проведено систематизацію наукових публікацій із цієї теми, а також 
проаналізовано 482 газетні статті, які зʼявлялись протягом тижня у щоденному ки-
тайському виданні “Женьмінь жибао”. Згідно з отриманими результатами, буквені 
слова зустрічаються у кожній пʼятій статті. Найбільше публікацій із буквеними сло-
вами містяться у розділах технологій, економіки, реклами, освіти, науки та спорту. 
Крім того, було виявлено і проаналізовано 77 унікальних буквених слів, 17 з яких є 
загальновживаними. У статті також наведено багато прикладів та варіантів для ло-
калізації і перекладу буквених слів, що зустрічаються у сучасній китайській мові. 
Особливу увагу приділено інтернет-сленгу, адже саме там вони використовуються 
найчастіше.

Ключові слова: буквені слова, інтернет-сленг, ЗМІ, “Женьмінь жибао”, китайська 
мова

ТЕМПы РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БУКВЕННыХ СЛОВ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗыКЕ
О. Ю. Далте

Под влиянием развития науки и техники в китайском языке начали появляться 
буквенные слова. Данная статья прослеживает их истоки и изучает использование 
таких лексических единиц в современном интернет-сленге и средствах массовой ин-
формации. Для этого автор провела систематизацию имеющихся научных публика-
ций по теме, а также проанализировала 482 газетные статьи, которые появлялись в 
течение недели в ежедневном китайском издании “Жэньминь жибао”. Вследствие 
этого удалось установить, что буквенные слова встречаются в каждой пятой статье. 
При этом большинство подобных публикаций относятся к рубрикам технологий, эко-
номики, рекламы, образования, науки и спорта. Кроме того, автор выявила и проана-
лизировала 77 уникальных буквенных слов, 17 из которых оказались общеупотре-
бляемыми. В статье также приведено много примеров и вариантов для локализации 
перевода буквенных слов, которые встречаются в китайском языке. Особенное вни-
мание было уделено интернет-сленгу, так как именно в нём встречается наибольшее 
количество подобных лексических единиц.

Ключевые слова: буквенные слова, интернет-сленг, СМИ, “Жэньминь жибао”, 
китайский язык
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OF CHINESE CONTEMPORARY SCIENCE FICTION
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As one of the most potential types of Chinese literature in the 21st century, science 
fiction literature has gradually developed, with a number of works reflecting the complex 
reality that China is facing in the process of globalization, resulting in a unique “Chinese 
science fiction novel”. With Liu Cixin’s “The three body” and Hao Jingfang’s “Folding 
Beijing” winning the Hugo Award, Chinese science fiction is increasingly attracting world-
wide attention. The writing of “New Historicism”, the deconstruction of “anthropocen-
trism” and the pursuit of “Elite consciousness” constitute the three characteristics of 
contemporary Chinese science fiction.

Keywords:  The new generation science fiction, New Historicism, anthropocentrism, 
Elite consciousness

Об ОсОбеннОстях развития сОвременнОй
китайскОй научнОй фантастики
У Сяося

I. три этапа развития китайского научно-фантастического романа
Можно сказать, что китайский научно-фантастический роман сформиро-

вался после основания Нового Китая (после образования КНР в 1949 году). 
В ХХ веке китайская научная фантастика служила основой мечты о мощи 
страны и благополучии народа и выполняла задачи научно-популярной про-
паганды, была утилитарной и прикладной, по своему статусу она стояла на 
задворках литературы. В плане выразительности китайская научная фанта-
стика не могла свободно выражать свои идеи из-за чрезмерного идеологиче-
ского гнета, ей не хватало стремления к эффекту отстраненности и красоте 
необычного, свойственного западной литературе. Это показательная особен-
ность первых двух периодов развития китайского научно-фантастического 
романа1. Первый этап приходится на 1954–1978 гг., его называют “периодом 
установления границ” или “17-летним периодом”2. Под призывом “в поход за 

1 吕应钟、吴岩.科幻文学入门. 福州，2006. 页. 219–222.
2 詹玲.“十七年” 中国科幻小说的外来影响接受及概念建构 // 文学评论, 第1期。北

京，2018. 页. 202.
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наукой” в научно-фантастической литературе начался подъем. Началом этого 
периода считается “С Земли на Марс” Чжэн Вэньгуана, а концом – “Путеше-
ствие эльфа в будущее” Е Юнле (1978 год). Рассказ “С Земли на Марс” был 
опубликован в 1954 году в журнале “Чжунго шаонянь бао” (“Китайская моло-
дежная газета”), к нему впервые было применено название “кэсюэ хуаньсян 
сяошо” (“научно-фантастический роман”)3. Источник этого термина в китай-
ском языке – русское название “научно-фантастический роман”, потому что 
китайские авторы научной фантастики стали учиться у советской литературы. 
Но в подражании советской научной фантастике использовался только тех-
нический идеализм, все остальные литературные ценности остались в тени, 
поэтому произведения приобрели оттенок простой научно-популярной лите-
ратуры для детей. “С Земли на Марс” – это подражание таким советским 
научным фантастам, как Охотников и Циолковский4, но в этом произведении 
уже произошел отказ  от популяризации науки, оно приобрело настоящую ли-
тературную форму5. Еще одно произведение автора, написанное в такой же 
творческой манере, – “Строители Марса” – в 1957 году получило большой 
приз на Московском международном фестивале молодежи и студентов, став 
первым и единственным научно-фантастическим китайским произведением, 
удостоенным награды международного фестиваля6. Множество фантазий из 
“Путешествия эльфа в будущее” Е Юнле стали видеться как вдохновляющие 
перспективы. Творческая доктрина Е Юнле сыграла роль основы теории ки-
тайской научной фантастики начального периода. Став единым целым бла-
годаря адаптации и систематизации советских теоретических ресурсов, она 
также отвечала требованиям стратегии возрождения страны при помощи нау-
ки и образования первого периода политики реформ и открытости. Можно 
сказать, что доктрина Е Юнле впоследствии непосредственно повлияла на 
фундаментальный облик китайской научной фантастики7.

Второй период продлился с 1978 по 1989 гг. Его ознаменовала публика-
ция произведения “Лучи смерти на коралловом острове” Тун Энчжэна, а за-
кончился период с внесением научно-фантастических романов в категорию 
“духовного загрязнения” в 1989 году. Его называют периодом преодоления 
границ8. Ценностная концепция научно-фантастического творчества в Китае 
перешла от одной крайности к другой: от акцента на популяризации науки к 
акценту на литературность. Ярким подтверждением этому служит произве-
дение “Лучи смерти на коралловом острове”, опубликованное в престижном 
литературном журнале того времени “Жэньминь вэньсюэ” (“Народная лите-
ратура”). Оно не только получило национальную награду как отличный рас-
сказ, но и первым в Китае стало основой для фильма. Этот рассказ имел 
важное значение для развития китайской научной фантастики, позволив ей 
освободиться от образцов детской научно-популярной литературы и вновь 

3 詹玲.“十七年” 中国科幻小说的外来影响接受及概念建构 // 文学评论, 第1期。北
京，2018. 页. 202.

4 Там же, 203.
5 严文井.“儿童文学选 (1954. 1–1955. 12)” 前言 // 儿童文学选 (1954. 1–1955. 12),  北

京, 1956. 页. 2.
6 王卫英.郑文光科幻小说综论 // 长江学术, 第2期. 北京, 2012. 页. 17.
7 王洁. 中国科幻文学的发展历程及三大走向 // 江西社会科学, 第7期. 南昌, 2018. 

101 页.
8 吕应钟、吴岩.科幻文学入门. 福州, 2006. 219页.
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связав ее со взрослыми. Однако в 80-е годы из-за того, что люди не были 
знакомы с научной фантастикой и не понимали ее творческого метода, нача-
лась дискуссия о том, принадлежит ли этот жанр к науке или к литературе, 
постепенно перешедшая к вопросу, является ли научная фантастика капи-
талистической и имеет ли вообще право на существование9. В октябре 
1983 года статья «Бдительность относительно “духовного загрязнения” в 
научной фантастике» вывела дискуссию на политический уровень. С этого 
момента китайская научная фантастика вступила в период застоя, продлив-
шийся почти 10 лет.

Ее возрождение началось только в 1991 году. Благодаря постепенной твор-
ческой активизации таких авторов, как Ван Цзикан, Лю Цысинь, Хэ Си и 
Хань Сун, китайская научная фантастика стала идти на подъем. Именно в 
этот период подъема, названного “новой волной”, в китайской научной фан-
тастике зародились характерные особенности, отличающие ее как от тра-
диций предыдущего периода, так и от основных направлений китайской 
литературы того же времени. Можно сказать, что это “золотой век” китай-
ской научной фантастики10. Поскольку в реальной жизни людей постоянно 
росла значимость науки и технологий, сосредоточившая свой интерес на 
этом научная фантастика стала лучшей формой поисков возможностей бу-
дущего. Она позволяет людям мысленно подготовиться к будущему и делать 
его более совершенным, и, самое главное, в новую эпоху материальных цен-
ностей научная фантастика стала носителем глубокого переосмысления че-
ловечеством науки и техники и поисков собственной судьбы. Лауреаты 
премии Хьюго Лю Цысинь и Хао Цзинфан принесли китайской фантастике 
мировую славу и позволили ей проявить себя как незаурядный жанр. Китай-
ская научная фантастика XXI века предложила методологию, в соответствии 
с которой ее следует рассматривать как “универсальный стиль”, а не как 
простой литературный жанр. Так же как романистика взяла на себя задачу 
поиска ответов на разные вопросы и стала универсальным стилем, в совре-
менном контексте научная фантастика благодаря своей “трансграничности”, 
вероятнее всего, превратится в тексты общего характера, а также заполнит 
лакуну, образовавшуюся в результате потери гуманитарными науками свое-
го языка.

II. Особенности развития современной китайской научной фантастики
Китай в новом веке больше не является слабым и бедным обществом, 

простые люди распрощались с нуждой, стремительный рост экономики и 
непрерывное развитие науки и техники позволили осуществиться рядом с 
нами зримым и ощутимым изменениям. В такой ситуации чтение научной 
фантастики перестало считаться далеким от реальности детским занятием и 
наоборот стало в некоторой степени передовым и модным. Размышления о 
будущем, внимание к гуманитарным, моральным и научным вопросам ста-
ли горячими социальными темами, предоставив для научной фантастики 
новую площадку для развития. Исторические научно-фантастические рома-
ны с китайской атмосферой и эстетическим стилем стали наиболее важной 

9 汤哲声.20世纪中国科幻小说创作发展史论 // 文艺争鸣, 第6期. 长春, 2003. 65 页.
10 陈韬.“新浪潮” 的 “旧话语”: 20 世纪90年代以来中国科幻的冷战书写 // 写作, 第4

期. 武汉, 2019. 83页.
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особенностью развития китайской научной фантастики в новую эпоху, их ло-
кальная адаптация и многообразие подарили китайской научной фантастике 
ценнейший опыт. Описание “нового историзма”, критическое рассмотрение 
“антропоцентризма” и стремление к “осознанию сути” составляют 3 главных 
особенности современной китайской научной фантастики. 

1. Описание “нового историзма”
В китайской научной фантастике XXI века большое внимание сосредото-

чено на отличающемся новым историзмом “историческом научно-попу-
лярном романе”, это важная тема для описания, а также наиболее специфи-
ческая черта китайской научной фантастики. Произведения такого типа 
прямо и косвенно использовали культурную пищу, принесенную новым за-
падным историзмом и новым историческим романом литературного мейн-
стрима 80-х годов ХХ века. От творческих мотивов до моральной ориента-
ции – во всем явно или скрыто проявлялись теоретические особенности 
нового историзма. Научные фантасты воспринимали историю как текст, они 
трансформировали разные грани истории научно-фантастическими элемен-
тами и создавали пространство многообразного толкования смыслов: науч-
ная фантастика перестраивала историю, а история получала в произведе-
ниях новую форму. Использование романами историзированных символов 
традиционной культуры ярко маркировало исключительное “существование 
времени”, когда построенный на переплетении прошлого, настоящего и бу-
дущего текст выражает реально существующие мысли и тревоги, а любая 
история становится заново описанной в текущей идеологии историей совре-
менности.

Исторические научно-фантастические произведения могут описывать 
исторических персонажей в современном мышлении, впрыскивать совре-
менные научные элементы в древние сказки и легенды, выражать реальные 
размышления автора, искать баланс в процессе выхода китайской научно-
популярной литературы на мировую арену и поиска себя. Смысл историчес-
кой научной фантастики в первую очередь заключается в создании научной 
фантастики китайского типа с выраженной национальностью и локально-
стью. Что использование Ся Цзя “Повестей о странном из кабинета Ляо” в 
своем рассказе “Улица призраков”, что “Воля небес”, в которой Цянь Лифан 
трактует историю династий Цинь и Хань, что насмешки Хань Суна над мо-
лодцами из Ляншаня в произведении “Весна пришла в Ляншань”, и ради-
кально новое прочтение покушения Цзин Кэ на цинского вана в “Круге” Лю 
Цысиня – все это усиливает китайский колорит научно-фантастических про-
изведений11. Научная фантастика вбирает в творчество рационалистический 
дух современной науки вместе с философией, искусством и стилем китай-
ской народной традиции, исправляя давно существующую слепую вестер-
низацию и открывая поиски нового пути для научной фантастики китайско-
го типа. Все это позволяет современной научной фантастике постепенно 
прорывать границы жанров, идти по пути превращения в мейнстрим и за-
полнять лакуны неоднородности в современной литературе. Во-вторых, 
смысл объединения истории и научной фантастики состоит в дальнейшем 

11 汪晓慧. 论中国当代科幻小说的 “新历史书写” ——以新世纪前后中国历史科幻创作
为例 // 当代作家评论，第5期. 沈阳, 2019. 30页.
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переосмыслении истории в огромных масштабах вселенной. Научную фанта-
стику считают двуликим Янусом, который с одной стороны всматривается в 
прошлое, а с другой наблюдает за будущим. Хотя утопические мечтания счи-
таются обязательной темой научной фантастики, в действительности они 
происходят от “естественной прозорливости писателей-фантастов относи-
тельно темного будущего”12. Роман Лю Цысиня “Блуждающая Земля” описы-
вает относительно далекое будущее, но абстрактно видоизмененный рассказ 
о культурной революции неотделим от повествования писателя. Простой 
народ показан в разных образах детей, мятежных войск, будущих мерку-
рианцев, которые вместе образуют антиутопическую аллегорию прошлого. 
В-третьих, историческая научная фантастика использует силу национального 
культурного дискурса в ответ на беспокойство о современности, в первую 
очередь сопутствующее технологиям, которые наиболее непосредственно 
связаны с современными людьми, но остаются почти без внимания в тради-
ционной мейнстримной литературе. Как верно говорил Лю Цысинь: “С точки 
зрения социальной миссии, научная фантастика должна быть не холодным 
камнем..., а факелом, дающим надежду человечеству в далекой холодной зим-
ней ночи”13. Историческая научная фантастика тесно связана с социальной 
реальностью и будущим, писатели-фантасты используют дискурсы, совме-
стимые с китайской социальной и культурной средой, скрывают политиче-
скую идеологию, язык нижних слоев общества и другие элементы в “новом 
историческом описании”. Благодаря инновационному мышлению, транс-
цендентному углу зрения, заботе о реальности и симпатии к истории, они 
доказывают свою двойную ценность как в литературных возможностях, так 
и в гуманистическом подходе.

2. критическое рассмотрение “антропоцентризма”
Вторая особенность китайской научной фантастики нового поколения – 

это критическое рассмотрение мифа антропоцентризма14. Антропоцентризм – 
самый большой миф, созданный человечеством за всю его историю, в рамках 
которого человечество считает себя царем природы, а природу – своим васса-
лом и методом достижения своих целей. Все большее развитие индустриаль-
ной цивилизации наносит все больший ущерб природе. Модель существова-
ния человечества – это уже не спокойные условия жизни, которых ждала от 
природы аграрная цивилизация, а отнимание у природы силой. Факты гово-
рят громче слов: благодаря господству антропоцентрического сознания мы 
наблюдаем исчезновение видов, разрушение окружающей среды, климатиче-
ские аномалии, взрывной рост населения... Китайская научная фантастика 
нового поколения неизменно придерживается одного отношения к вызовам, 
с самого начала она акцентировала внимание на вопросах справедливого 
сосуществования человека и природы, человека и других видов и форм жиз-
ни. Она выступает за перестройку отношений человека и природы, поскольку 
считает его всего лишь доверительным собственником или охранником при-
роды, но никак не хозяином или владыкой. 

12 宝树. 科幻中的中国历史. 北京, 2017. 330页.
13 刘慈欣. 刘慈欣谈科幻. 武汉, 2014. 70页.
14 杨燕佳. “人类中心” 神话的解构——论中国新生代科幻小说特征之一 // 广东技术师

范学院学报（社会科学，）第4期. 广州, 2011. 90页.
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Известный современный китайский фантаст Ван Цзинькан в произведе-
нии “Верша справедливость” задается вопросом: каким будет результат того, 
что современное человечество искажает объективные законы ради своих 
страстей и личных желаний? “Верша справедливость” использует упрощен-
ный язык и спокойно сообщает читателям, что мы все еще живем в эпоху 
“человеческого шовинизма”, когда ученые могут произвольно причинять 
вред слабым живым существам безнаказанно и даже получать похвалу, всего 
лишь для личной выгоды нескольких человек, вне зависимости от того, на-
сколько разумной и справедливой является эта выгода. И больше всего за-
ставляет волноваться, что эти ученые по-прежнему считаются научной 
элитой, а не отбросами общества. Опираясь на технологии, человечество от-
казалось от древнего и простого взгляда на природу, который раньше был ча-
стью мировоззрения китайских земледельцев, оно стало бесчинствовать и 
ставить себя выше природы. Автору только остается отправить героя Цзи 
Мина в сказочный мир мертвых и возложить всю надежду на неизменные 
моральные принципы “верховного божества”. “Верховное божество” – это 
внешнее выражение, созданное автором для природы, этот образ “с длинны-
ми волосами, спутанными усами, голыми плечами и босыми ногами, невоз-
можно худого в одной и той же бурой рубахе из льна и испещренным 
морщинами лицом, похожим на грецкий орех” делает его похожим на кре-
стьянина старого Китая и метафорически выражает ощущение беспомощно-
сти автора. Под именем верховного божества и вкладывая в его уста свои 
слова, автор поощряет добро и подавляет зло, откидывает завесу водянисто-
го тумана, чтобы человечество четко увидело, что через сотни и тысячи лет 
природа даст ему отпор, ведь сожженные смертельным огнем пшеничные 
нивы – это миниатюра и предзнаменование будущего15. В произведении Чи 
Хуэя “Неистощимая Земля” есть глубокая фраза, которая может стать своего 
рода заключением или дать нам больше пищи для размышлений: когда тре-
буешь у Земли, она позволяет тебе брать все, что хочешь. Но когда Земля 
требует у тебя, ты тоже не можешь отказать16.

Идеи антропоцентризма в большой степени продемонстрировали пред-
рассудки и сумасбродство человечества. Эта концепция получила самый 
мощный отклик и поддержку в научно-фантастических произведениях, в то 
время как научно-фантастические романы нового поколения открыли для нас 
великолепную картину, они также задались вопросом, куда пойдет развитие 
человеческой цивилизации и что ожидает будущее Земли: столкновение мо-
ральных принципов, незамеченные природные явления, кризисы, вызванные 
высоким уровнем развития науки и техники. И эти дискуссии и размышле-
ния отражают действительный интерес к необъяснимым тайнам природы и 
высокий градус внимания к реальности.

3. стремление к “элитарной осознанности”
Третья характерная особенность китайской научной фантастики состоит в 

ее позиции элитарного нарратива, отличного от развлекательного характера 

15 杨燕佳. “人类中心” 神话的解构——论中国新生代科幻小说特征之一 // 广东技术师
范学院学报（社会科学，）第4期. 广州, 2011. 91页.

16 Там же, 91.
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массово потребляемой традиционной научной фантастики. Эта элитарная 
позиция заключается в переосмыслении науки и техники и изучении судьбы 
человечества, она позволяет научной фантастике изменить свою литератур-
ную функцию и усилить социальную значимость. В то же время современные 
писатели-фантасты стараются оторваться от традиционной повествователь-
ной стратегии и стремятся к более современному новаторскому нарративу. 
Их усилия позволили этому жанру постепенно войти в поле зрения лите-
ратурного мейнстрима, в этом тоже заключается новая ценность научной 
фантастики. Первоначально научная фантастика была массовым чтением, 
появившимся на фоне современных технологий, она была написана популяр-
но, шаблонно и потреблялась в развлекательных целях партиями. Но в Китае 
для научной фантастики все больше и больше были свойственны обеспо-
коенность опасностями будущего и философские размышления, присущие 
элитарной литературе.

Мы проанализирует этот вопрос на примере произведения Ван Цзинькана 
“Баланс жизни и смерти”. Ван Цзинькан – современный автор научной фан-
тастики, которого называют “символом творчества нового поколения китай-
ских научных фантастов” и “колоссом нового поколения китайских научных 
фантастов”17. Концепция литературного творчества и научный дух его 
научно-фантастического произведения “Баланс жизни и смерти” являются 
характерными. Роман описывает типичную историю катастрофы: происходит 
стихийное бедствие, появляется герой, он выходит из кризиса – как будто 
ничего нового. Но это произведение привлекло нас именно своей элитарной 
осознанностью. В отличие от других романов с подобными сюжетами, здесь 
почти все повествование наполнено научными элементами. Фантазия о со-
временной медицинской науке удовлетворяет ожидания читателя, создает от-
страненность и дает новый опыт чтения. Главный герой этой истории Хуан 
Фулинь использует медицинскую науку вместо магических инструментов, 
боевых искусств и других способностей, чтобы выполнить свою спасатель-
ную миссию. Здесь рассматривается серьезная проблема: основные теорети-
ческие различия между западной и китайской медициной. В романе выдви-
гается сомнение относительно внешнего лечения заболеваний в западной 
медицине и акцентируется внимание на принципе китайской медицины о 
стимуляции собственного иммунитета для борьбы с вирусами. Весь роман с 
критической по отношению к современной медицине позиции исследует во-
просы приобретения вирусами резистентности, деградации человеческого 
иммунитета из-за неограниченной медицинской помощи, а также негатив-
ные последствия нарушения естественного баланса, призывая людей поду-
мать о развитии современной медицины и разобраться в нем. Ван Цзикан 
предлагает концепцию “сердцевины научной фантастики”, подчеркивает 
важность научных элементов в ней и считает, что “лучше всего, чтобы в 
научно-фантастическом замысле было надежное и правильное научное зер-
но, соответствующее истинности в научном смысле”18. “Сама по себе нау-
ка – первоначальная культура научной фантастики, научные элементы – ее 

17 冯鸽. 中国科幻小说的精英叙事——以王晋康的《生死平衡》为中心 // 苏州教育学
院学报，第2期。苏州, 2017. 21页.

18 王晋康. 漫谈核心科幻 // 王卫英. 中国科幻的思想者。北京, 2016. 406页.
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эстетические элементы. Проще говоря, эти эстетические элементы выра-
жают потрясающую силу науки”19.

III. заключение
Извилистый путь, который китайская научная фантастика прошла за бо-

лее чем 70 лет, можно разделить на 3 этапа: начальный, когда ее облик фор-
мировался на основе переводов западной научной фантастики и подражания 
ей, второй этап, когда во взаимодействии с советской литературной теорией 
научной фантастики она обрела свое название, и наконец новый поворот ко 
взаимодействию с Западом, когда она обратила внимание на собственные ло-
кальные ресурсы и постепенно стала двигаться к слиянию с мировым мейн-
стримом научной фантастики. Следуя научно логике и художественному 
воображению, современные китайские научно-фантастические произведения 
сливаются с контекстом китайской истории и образом социальной реаль-
ности, что также указывает китайской научной фантастике нового поколения 
путь развития. Используя форму выражения художественной литературы, 
научная фантастика создает трансцендентальную копию человеческого об-
щества, облика цивилизации и судьбы человека во время развития науки и 
технологий, но, по сути, под этим предлогом изучает универсальные сужде-
ния, преодолевающие культурные различия, и инициирует размышления о 
конечной цели сообщества человеческой цивилизации.
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ПрО ОсОбЛивОстІ рОзвитку сучаснОЇ
китайсЬкОЇ наукОвОЇ фантастики
У Сяося

Як жанр китайської літератури з найбільшим потенціалом у ХХІ ст., науково-
фантастична література йде шляхом поступового розвитку і відображає у своїх тво-
рах ту складну реальність, з якою Китай зіткнувся у процесі глобалізації, унаслідок 
чого сформувався унікальний “китайський науково-фантастичний роман”. Після того 
як “Проблема трьох тіл” Лю Цисіня і “Складаний Пекін” Хао Цзинфан отримали 
престижну премію Хʼюго, китайський науково-фантастичний роман завойовує все 
більше уваги у світі. Опис “нового історизму”, критичний розгляд “антропоцентриз-
му” і прагнення до “елітарної осмисленості” становлять три головні особливості су-
часної китайської наукової фантастики.

ключові слова: науково-фантастичні романи нової епохи, новий історизм, антро-
поцентризм, елітарна осмисленість
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Об ОсОбеннОстях развития сОвременнОй
китайскОй научнОй фантастики
У Сяося

Как жанр китайской литературы с наибольшим потенциалом в XXI веке, научно-
фантастическая литература идет по пути постепенного развития и отражает в своих 
произведениях ту сложную реальность, с которой Китай столкнулся в процессе гло-
бализации, в результате чего сформировался уникальный “китайский научно-
фантастический роман”. После того как “Проблема трех тел” Лю Цысиня и “Склад-
ной Пекин” Хао Цзинфан получили престижную премию Хьюго, китайский научно-
фантастический роман завоевывает все больше внимания в мире. Описание “нового 
историзма”, критическое рассмотрение “антропоцентризма” и стремление к “эли-
тарной осознанности” составляют три главных особенности современной китай-
ской научной фантастики.

ключевые слова: научно-фантастические романы новой эпохи, новый историзм, 
антропоцентризм, элитарная осознанность
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Bei Dao’s literary work anD his poems “Bouquet”
anD “answer”

V. Urusov 
PhD (History)

ТворчісТь Бей Дао Та його вірші “БукеТ” і “віДповіДь”
В. Б. Урусов

Бей Дао 北岛, його справжнє ім’я Чжао 
Чженькай 赵振开, народився в Пекіні 1949 ро-
ку. Працював будівельником, редактором, по-
заштатним кореспондентом. У 1978 році в Пе-
кіні заснував перший з 1949 року неофіційний 
літературний журнал на материку – “今天” 
“Сьогодні”, до сьогодні є його головним ре-
дактором. З 1987 року жив і викладав в Єв-
ропі та Північній Америці. Володар різних 
міжнародних літературних премій і почесних 
звань, у тому числі є довічним почесним чле-
ном Американської академії літератури і мис-
тецтв. 2014 року Бей Дао був номінований на 
Нобелівську премію з літератури. Він є авто-
ром збірок віршів “Незнайомий берег моря” 
“陌生的海滩”, “Вибрана поезія Бей Дао” “北
岛诗选”, “На краю світу” “在天涯” та “Спі-
вець ночі” “午夜歌手”, набільш відомі вірші 
“Відповідь” “回答”, “Все” “一切”. Також видав збірку оповідань “Коливан-
ня” “波动”, збірки есе “Синій дім” “蓝房子”, “Ворота півночі” “午夜之门”, 
“Троянда часу” “时间的玫瑰”, “Зелена лампа” “青灯”, “Давня ворожнеча” 
“古老的敌意”, “Відкрити ворота міста” “城门开” та ін. Твори Бей Дао пере-
кладені більш ніж на 20 мов. Нині є професором Університету китайської 
мови в Гонконзі, де і живе із сім’єю.

Переклади китайської літератури

Рис. 1. Бей Дао
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一束
在我和世界之间  
你是海湾，是帆  
是缆绳忠实的两端  
你是喷泉，是风  
是童年清脆的呼喊
在我和世界之间  
你是画框，是窗口  
是开满野花的田园  
你是呼吸，是床头  
是陪伴星星的夜晚 
在我和世界之间  
你是日历，是罗盘  
是暗中滑行的光线  
你是履历，是书签  
是写在最后的序言
在我和世界之间  
你是纱幕，是雾  
是映入梦中的灯盏  

你是口笛，是无言之歌  
是石雕低垂的眼帘 
在我和世界之间  
你是鸿沟，是池沼  
是正在下陷的深渊  
你是栅栏，是墙垣  
是盾牌上永久的图案

1973

Букет
Між мною та світом  
Ти парус, ти затока,  

Канат надійний,  
Ти фонтан і вітер,  

Дитинства дзвінкий крик.
Між мною та світом  

Ти рама для картини, ти вікно,  
Ти сад у квітах польових, 
Мій подих, ти дружина, 

Ти вечір зоряний
Між мною та світом.  

Ти календар, ти компас,  
Ти промінь, що долає тьму, 

Ти біографія, закладка в книзі  
І післямова у кінці.
Між мною та світом  

Ти завіса, туман,  
Ти лампа, що відбита в мрії,  

Ти флейта, пісня, що без слів,  
Ти невимовно тяжкі вії.

Між мною та світом  
Ти прірва, став,  

Ти вир, в якому я тону,  
Ти огорожа, ти стіна,  

Знак вічності, нанесений на щит
1973 рік

回答
卑鄙是卑鄙者的通行证，
高尚是高尚者的墓志铭。
看吧，在那镀金的天空中，
飘满了死者弯曲的倒影。

冰川纪过去了，
为什么到处都是冰凌？

好望角发现了，
为什么死海里千帆相竞？
我来到这个世界上，

只带着纸、绳索和身影，
为了在审判之前，

宣读那些被判决了的声音：
告诉你吧，世界，

我——不——相——信！
纵使你脚下有一千名挑战者，
那就把我算做第一千零一名。

我不相信天是蓝的，
我不相信雷的回声；
我不相信梦是假的，
我不相信死无报应。
如果海洋注定要决堤，

就让所有的苦水都注入我心中；
如果陆地注定要上升，

就让人类重新选择生存的峰顶。
新的转机和闪闪的星斗，
正在缀满没有遮拦的天空，
那是五千年的象形文字，
那是未来人们凝视的眼睛。

відповідь
Підлість – це перепустка сволоти,
а шляхетність – епітафія шляхетних.
Погляньте, як у тому позолоченому небі,
пливуть криві відбитки мертвих.
Льодовиковий період вже минув,
але чому скрізь повно криги?
Мис Доброї Надії знайдено,
але чому у Мертвім морі змагаються армади вітряків?
До цього світу я прийшов,
лиш з аркушем, мотузкою і тінню,
щоб ще до суду,
оголосити ці слова засудженого:
Скажу тобі я, світе,
Що – не – вірю!
Нехай у тебе під ногами 1000 людей кидають виклик,
Тоді вважай мене 1001-м.
Не вірю я, що небо синє,
не вірю у відлуння грому;
не вірю у зрадливість мрій,
не вірю я у смерть, що без відплати.
Якщо судилось океану прорвати дамбу,
Тоді нехай уся гірка вода тече до мого серця;
якщо землі судилося здійнятись,
нехай же людство знову обере вершину виживання.
І нові зміни, і сяяння зірок,
заповнюють усе безкрайнє небо,
це піктограми ще з прадавніх літ,
це очі завтрашніх людей вдивляються у нас.

1976

Переклад надійшов до редакції 16.03.2020
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Цзі Сяньлінь
Сутінки1

Сутінки таємничі, тільки проживши весь день, діставшись його кінця люди 
зустрічають сутінки. Але рік летить за роком, місяць женеться за місяцем, 
люди проживають без ліку днів і без ліку сутінків. Я хочу спитати: скільки 
людей відчувають існування сутінків?

Рано вранці, коли перервані сни відлітають від подушки, людина проки-
дається і починає свій шлях новим днем. Вона йде і йде, доходить до полудня 
і дорога різко повертає. Ніби є лиш одна течія, що прямує до завершення дня. 
Коли вона бачить як далина заповнюється білуватою димкою, верхівки дерев 
злегка підсвітило золотистою фарбою, а зграї ворон вертають додому, несучи 
на крилах сонячне світло, щось ніби злегка стискає її серце. Вона знає – при-
йшла ніч. Людина бажає спокою, чекає на наближення сну. Дуже скоро холод-
на і глибока пітьма застилає їй очі та серце. Вона поспішає зачинити двері у 
тісній кімнатці, щоби залишити сутінки назовні. Якщо спитати її чи бачила 
вона сутінки, чи бачила які вони прекрасні, вона нічого не зрозуміє.

Та й як вона може це зрозуміти? Коли вона висуне голову зі своєї кімнати 
щоби подивитися на сутінки, вони вже давно зникнуть слідом за білуватою 
димкою, золотим світлом на верхівках дерев, воронами із сонячним світлом на 
крилах. Залишиться лиш морок ночі. Ці сутінки, як сновидіння весняної ночі – 
не знати звідки взялося, лише доторкнулося до серця і непомітно коли зникло.

Сутінки пішли. Куди ж вони пішли? Ні, спочатку я запитаю – звідки вони 
прийшли? Цього я не можу точно сказати. Та й хто може? Я не можу впіймати 
сутінки та розпитати їх що й до чого. Може зі сходу? Схід – це місце, звідки 
з’являється сонце. З заходу? Хіба там вже не червоніє вечірня заграва? На 
півдні панує світло і тепло, отже можна лише припустити, що вони приходять 
з півночі. Якщо порозмислити, то на самій далекій півночі – Північний льодо-
витий океан. Можемо змалювати його у своїй уяві – біле безкрає небо, біла 
безкінечна снігова рівнина та гори льоду. Ще далі на північ – на безкінечному 
білому горизонті не розбереш де небо, де земля, де лід, де сніг, є лише тьмяна 
імла. Хіба не з цієї сіруватої імли перероджуються, скидаючи стару шкіру, су-
тінки?

1 Перекладено за виданням 季羡林。季羡林美文60篇。湖南人民出版社，2013.
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Потім, переродившись, вони розсіюються і розповзаються. Розливаються 
по рівнинах, розливаються по степах, залишаючи по собі тінь. Розливаються 
по лісах, залишаючи по собі чорну темряву, розливаються струмками, змішую-
чи темно-сіру вечірню пітьму зі звучанням води, на поверхню якої у повній 
тиші пробивається мерехтіння світла. Сутінки розливаються по верхівках гір, 
залишаючи їм світло зірок та місяця. Сутінки розливаються по селах, залиша-
ючи по собі безкрайній серпанок смеркання… Кожному закутку відміряється 
по шматку, кожному павутинню дістанеться по жменьці. Потім вони розіл-
лються по безлюдних пустелях і врешті дістануться наших країв. Я можу уя-
вити: якби я зустрічав сутінки у пустелі, я точно помітив би, як сутінки летять 
сюди з далекого неба, ніби… Ніби що? Мабуть ніби непроглядний білий ту-
ман? Чи може ніби розсіяні тіні хмарин? Коли вони прилетять, то так само за-
лишать по собі пітьму та продовжать летіти до наших країв, слідом за білува-
тою димкою, що розлилася вдалині, слідом за золотавим світлом на верхівках 
дерев. Та слідом за сонячним світлом на крилах ворон, вони повільно спус-
каються на серця людей, котрі зачиняють їх назовні.

Там назовні сутінкам байдуже про що хвилюються люди, там, на спорож-
нілій та холодній землі вони облаштовують мінливий та сповнений поезії світ 
схожий на дитячу казку. У тьмяному світлі, як у віддзеркаленій тіні, вони фар-
бують все довкола у сріблясто-сірий колір. Молочно-біле повітря густішає, 
але тече м’яко, липко, рясно. Вони приносять тишу, ось послухай: ані звуку, 
ніби опівніч серед великого снігопаду. Чи це мертва тиша? Зовсім ні, але ще 
трохи тихіше ніж зараз і буде тихо, як у домовині. Ні більше, ні менше. Чарів-
лива та легка тиша м’яко, липко, рясно лягає на серця людей. Сіре небо, як 
тонка ширма, а дерева, будинки, візерунки диму, кучері хмарин, схожі на ви-
різьблені силуети, обережно приклеєні на цю ширму. Тут і там її оздоблюють 
пурпурові промені вечірньої заграви та холодне світло зірочок. Сутінки схожі 
на поему, на пісню, на дитячу оповідку, на мелодичний свист вітру у зубчас-
тому парапеті на даху, на дзвінке журавлине курликання, що розливається у 
небі. Вони схожі на рисове вино, що витримувалося кілька десятків років, 
вони схожі на всі речі, настільки прекрасні, що бракує слів їх описати. Коли 
бракує слів, лишається лише піти та побачити на власні очі. Побачити їх на 
власні очі недостатньо, треба їх відчути; відчути їх теж недостатньо, ними 
треба захоплюватися… В решті-решт люди замкнуть їх надворі.

“Люди замикають їх надворі” – про кого я так кажу? Тут мені треба бути 
обережним, бо коли я кажу про людей, я не маю на увазі всіх людей, бо всі 
люди точно не можуть так робити. В дитинстві я часто сидів у внутрішньому 
дворику і чекав коли настануть сутінки. Я це кажу не тому, що хочу показати 
що кращий за інших. Все просто: інші люди не ходили дивитися на сутінки, 
ймовірно тому що не хотіли. Просто так склалися обставини, що я (а цілком 
природно що є й інші такі люди) часто робив це. Влітку я постійно сідав на 
низеньку лавку і дивився як у закуток будинка потихеньку спускається темря-
ва, як білі стіни, що оточують двір з усіх чотирьох сторін, вкриває каламутна 
завіса тіні. У пітьмі аромат квітів туберози поступово проникав у моє серце. 
У небі літали кажани. Павутиння на кутку стріхи відбивало сіре світло неба, 
у пітьмі навіть можна було порахувати всі павутинки та трупики комарів і 
мух, що до них прилипли. Якщо у задумі раптом підвести свій погляд ще 
вище, то можна було побачити, як у темно-сірому небі вже виблискують очі 
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маленьких зірочок. Взимку внутрішній дворик густо вкривав білий сніг. Я ле-
жав у кімнаті згорнувшись калачиком. Тоді наставав час, коли я бачив, що па-
пір на вікнах поволі сірішає, а вогонь, колір якого вдень навіть не помічаєш, 
починає червонішати та яскравішати. Тоді я розумів – настали сутінки. Через 
щілину у пічній затулці я бачив: сіро-біле небо, сіро-білий сніг, що вкрив дах. 
На небі вигнутий відбиток холодного місяця, хоч і навіває смуток, та не за-
тьмарює краси сутінок. В цей час навіть той, хто зазвичай сидить у дворику в 
очікуванні на сутінки, змушений лежати калачиком у кімнаті. Сутінки лиша-
ються у самоті надворі разом з потьмянілою білизною снігу. Для чиїх очей 
створено цей мінливий і туманний світ? Сутінкам не самотньо?

Але самотність довго не триває. Сутінки як завжди мають піти. Лі Шанїнь 
так написав у вірші: “Сонце на схилку безкінечно прекрасне, але сутінки 
близько”. Хіба тут поет не жалкує, що сутінки не можуть затриматися? Вони 
й дійсно не можуть затриматися – в одну мить ці сутінки, як легкий сон, лиш 
торкнуться людських сердець, залишать по собі темряву та зникнуть разом зі 
своєю самотністю.

Вони підуть, насправді. Тепер знову питаю себе – куди вони йдуть? Це я 
знаю не краще ніж звідки вони приходять. Я не можу вхопити сутінки за 
хвоста і розпитати що й до чого. Але якщо помізкувати далі, то те, що при-
йшло з півночі, має піти на південь. Хто скаже, що вони прямують не туди? 
Я бачу як вони йдуть геть… Вони розливаються через південну стіну будин-
ку, розливаються через ту невелику гору на півдні, через той ліс, розливаються 
через прекрасні південні країни. І доходять аж до далеких просторів Африки. 
В Африці є могутній, крутий гірський кряж, на цьому кряжі – прадавній, 
непроглядно-зелений, темний ліс. Якщо уявити собі далі, то в лісі є тигр. 
Тигр? Коли приходять сутінки, його очі, що вдень лиш відблискують блідо-
зеленим світлом, певно, спалахують. Правда ж схоже на два вогника? В лісі 
ще ростуть густі, непролазні дикі трави, вищі за людину. В траві є лев, комарі, 
павуки, напевно й кажани є, ще й такі більші за звичайних. Останні промені 
надвечірнього сонця проходять через тонші листочки дерев, просочуються 
через павутиння розвішене на гілках, ллються вниз блискучими струменями 
золотого світла, підсвічують весь ліс у брунатно-червоний колір, змішуються 
з отрутою змії, що живе у траві, та перетворюється на різнобарвний, картатий 
туман. Там ще мають бути світлячки. Один за одним вони спалахують. Мають 
бути й квіти, але не обов’язково тубероза, що сходить пахощами надвечір. 
Що ж тоді? Це лиховісна квітка, що отруює все довкола своєю красою. Се-
ред отруйних випарів хіба не може не з’явитися лиховісна квітка? Її аромат 
повільно вливається у брунатно-червоне отруєне повітря, у різнобарвний, 
картатий туман. Вливається і повністю змішується, скочується в хмаринку 
огрійливого, гарячого повітря. Невдовзі це гаряче повітря розчиниться у 
тьмяному нічному світлі. Залишаються тільки світлячки, що сяють тепер ще 
яскравіше. Очі тигра ще більш схожі на два вогника коли він серед повної 
тиші вдивляється у зірки, що тільки-но з’явилися на темно-сірому небі.

Навіть звідси сутінки мають зникнути. Куди вони прямують далі? Цього 
точно не знає жодна людина у світі. Може слідом за прозорим, рідким світлом 
блідого, холодного місяця вони підіймаються в темне небо? Чи слідом за зі-
рочками, що кліпають яскравими очима, підіймаються на Чумацький шлях? 
Чи пристають на крила кажанів та ховаються в стріху? Чи слідом за червоним 
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сяйвом на заході розчиняється за далекими горами? Хто міг би це точно зна-
ти? Ми знаємо тільки одне – вони зникають, вони йдуть геть, забираючи з со-
бою свою тишу та красу, як невловима мить, як легкий сон весняної ночі.

Вони пішли. Що ще я можу запитати тепер? Чекати завтрашнього дня? 
Завтрашній день настав, потім ще один і ще один. Коли людина бачить як да-
лина заповнюється білуватою димкою, верхівки дерев злегка підсвітило зо-
лотистою фарбою, а зграї ворон вертають додому, несучи на крилах сонячне 
світло, щось знову ніби злегка стискає її серце, вона знову жадає наближен-
ня сну. Двері зачиняються. Знову надворі, за зачиненими дверима сутінки. 
Коли людина знову висуне голову подивитися на них, то сутінки вже давно 
зникнуть. Вони прямують дорогою від Північно-льодовитого океану до аф-
риканського лісу. А далі, куди далі – хто знає? Потім настає ніч, повільна, 
непроглядно-чорна ніч. Ніч, в якій мерехтить світло зірок та місяця, в якій 
струменить тонкий аромат… Тільки ніч, довга ніч, безкінечна ніч. А сутін-
ки? Сутінки не існують вічно у людських серцях. Лише торкаються їх та зни-
кають, як легкий сон весняної ночі?

Можливо це саме він?

Переклад з кит. Є. Гобової



115

Китай та його сусіди

©  2020 O. Shevchenko; Published by the A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS 
of Ukraine and the Ukrainian Association of Sinologists on behalf of The Chinese Studies. 
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribu-
tion License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

ISSN 2616-7328 (Online); ISSN 2409-904X (Print)
Kitaêznavčì doslìdžennâ, 2020, No. 1, pp. 115–124
doi: https://doi.org/10.15407/chinesest2020.01.115

UDC 94(479.2+560+55)“16”(=479.25)

ARMENIA AND ARMENIANS ON THE SILK ROAD IN THE 17th CENTURY
(ACCORDING TO TRAVEL DIARIES OF THE FRENCH MERCHANT
JEAN-BAPTISTE TAVERNIER)

O. Shevchenko
PhD, member of Ukrainian Association of Sinologists
htome1985@yahoo.com 

This article deals with the commercial and religious activities of Armenian people in 
the 17th century in the territories of modern states such as Armenia, Turkey, Georgia, Azer-
baijan and Iran; determines the level of involvement in intermediary trade between Europe 
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Jean-Baptiste Tavernier1 (1605–1689) was a 17th century French gem mer-
chant and traveler. Tavernier was a private individual and merchant traveling at his 
own expense, making six voyages to Persia and India between the years 1630–
16682. In 1675, Tavernier, at the behest of his patron, Louis XIV, published Les Six 

1 Tavernier was born in Paris of a French Huguenot family that had immigrated to Antwerp 
to escape persecution and subsequently returned to Paris after the publication of the Edict of 
Nantes which promised protection for French Protestants (Fig. 1). Tavernier is best known for 
the discovery/purchase of the 116 carat Tavernier Blue Diamond that he subsequently sold to 
Louis XIV of France in 1668 for 120,000 livres the equivalent of 172,000 ounces of pure gold 
and a letter of ennoblement [“ ‘Cursed’ Louis subsequently had the Tavernier Blue recut into 
the 68 carat French Blue and the Hope Diamond was cut from that stone, tests show”. The Inde-
pendent. 11 February 2005]. In 1669 Tavernier purchased for 60,000 livres the Seigneury of 
Aubonne, located in the Duchy of Savoy near the city of Geneva and became Baron of Au-
bonne. As far as his father Gabriel and his uncle Melchior were cartographers it is clear from 
the accuracy of his drawings that Tavernier received some instruction in the art of cartography/
engraving, he was possessed of wanderlust and while still a teenager traveled extensively 
through Europe and achieved a working knowledge of its major languages.

2 James Augustus St., 1831, The Lives of Celebrated travellers, (Volume 1). H. Colburn and 
R. Bently, p. 167.
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Voyages de Jean-Baptiste Tavernier (Six Voyages)3. Tavernier’s writings demon-
strate that he was a keen observer as well as a remarkable cultural anthropologist. 
Diaries of Jean-Baptiste Tavernier are a valuable source for the study of the history 
of political, economic and spiritual culture of the eastern countries. They also con-
tain significant data about the Armenians and Armenia related to the trade along the 
Silk Road, as well as the role of Armenians in the area of economic and cultural 
ties with European countries. His book Six Voyages became a bestseller and was 
translated into German, Dutch, Italian and English during his lifetime. The original 
book is stored in the National library of France and the translated versions can be 
found in the British library in London.

Over the centuries, the nation has stubbornly withheld the constant threat of in-
vasion and cultural assimilation from the Roman, Persian and Byzantine empires, 
and Arab caliphates. However, after the invasion and separation of the Armenian 
state, Armenians continued to play a significant role in international trade even in 
the 17th century; moreover they were one of those who were actively involved in 
the processes of cultural, economic and religious interchange along the Silk Road.

Today the concept of “One Belt, One Road” stands for great cooperation in this 
broad region aimed at connecting the Asia-Pacific and European economies. The 
study of the issues and activities of different nations along the Road is becoming 
very important.

Thus, we are specifically interested in the first book (describes the road from 
Paris to Isfahan), the third (on roads through Turkey and Persia) and the fourth 
books (explores Persia) – particular in the frame of Armenian people and their ac-
tivities.

The first mention of Armenians can be found in the second chapter of his first 
book, “The Road from Constantinople to Isfahan”, which the author kept in his 
fifth travels into Persia.

“...the Bank of the river called Zacarat, which runs northward and falls into the 
Black Sea… a League from the River is a great Town called Ada, the cheafest4 part 
of the Inhabitants whereof are Armenians. Thither we fent for excellent good wine, 
and other necessary refreshments…”5 [Tavernier 1677, 3].

This is followed by a detailed description of the Armenian capital Erivan but is 
most fascinating for the observations made by travelers of the remains of Armenian 
Kingdom:

“It is the custom of the Armenians, when they hear of the approach of a Cara-
vans, to ride out two or three days journey to meet their Country-Men and carry 
them freth Provisions” [Tavernier 1677, 6]. “Erzerom6 is a frontier Town of Turkie 
towards Persia… From Kars to Erivan the Caravan makes in nine days journey. 
The next day you come to the ruins of a great city, called in the Armenian language 

3 Muzaffar Alam, 2010, Indo-Persian travels in the age of discoveries, 1400–1800. Cam-
bridge University Press, p. 352.

4 Most important.
5 Jean-Baptiste Tavernier, 1677, The Six voyages of John Baptista Tavernier, Baron of Au-

bonne; through Turky, into Persia and the East-Indies, for the space of forty years. Giving an 
account of the present state of those countries, viz. of the religion, government, customs, and 
commerce of every country; and the figures, weight, and value of the money currant all over 
Asia. To which is added, a new description of the seraglio. Made English by J. P. Added like-
wise, A Voyage into the Indies, &c. by an English traveller, never before printed: publish’d by 
Dr Daniel Cox. London: Printed by William Godbid, for Robert Littlebury at the King’s Arms 
in Little Britain, and Moses Pitt at the Angel in St Paul’s Church-yard, p. 3.

6 Erzurum (now city of Turkey).
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the city of Ani, which was the name of 
Armenian King that was the founder of 
it” [Tavernier 1677, 9].

Chapter III. “A continuation of the 
Road from Constantinople to Ispahan, 
from the Borders of Persia to Erivan”. 
Tavernier describes Erivan from the re-
ligious point of view and highlights the 
importance of the Christianity: the life-
style of Armenian monks, names of Ar-
menian saints, religious traditions of Ar-
menians, holy mountain Ararat, legends 
from Bible, the role of the three Church-
es of Erivan etc.

“The custom of all the Armenians, as 
well those that come out of Persia, as 
those that travel into Persia, is to perform 
their Devotions as at these Three Chur-
ches; and the Caravan stops usually five 
or six days, during which time they con-
fess, and receive Absolution from the Pa-
triarch…” [Tavernier 1677, 10–11].

We presume that the replenishment of 
the Patriarch’s treasury was done on pur-
pose. The explanation could be that the 
Armenian Christians above fifteen years 
of age had to pay five sous7 to the Patri-
arch every year, but if somebody was poor and could not do it rich people compen-
sated by paying two or three crowns per head. The revenue of the Patriarch was six 
hundred thousand crowns but it does not mean that the money remained in Patri-
arch’s pockets. He used it to pay the Carage for poor Armenians, which is an annual 
tribute that they owed to Mahometan Princes, to whom they belonged. Otherwise 
they would have forced them to become Muslims and their wives and children would 
have been sold. It shows the fact that Armenians used to use the Silk Road not only 
as a source of enrichment but also as the way to preserve their religion. One more 
fact speaks about a particular attitude of Armenians to their religion. When the cara-
van was ready to set out from Nakhichivan for Julfa8, which was a few days journey, 
an Armenian in authority usually chose the way to the Convent of St. Stephen which 
was laid to the south. This road starts from a great village called Ecclisia. Here lived 
the richest person in Armenia, a successful silk trader who built a big church there.

Speaking about the inhabitants of Erivan, Jean-Baptiste Tavernier writes:
“...there are many ancient Armenian families in Erivan, which is their native 

country… The City not being far remote from the Province from where the Silk 
comes, is the place where all the buyers and sellers resort. But neither in Erivan, 
not in any other part of Persia are the merchants put to open their bales at the Cus-
tom House, as in Turkie. They only pay certain duties toward securing the High-
ways; which duties they call Raderies, and those that gather them Raders9” 
[Tavernier 1677, 14].

7 One of the three denominations of money at the time in France (12 deniers make one sou).
8 There are a few versions of the name e.g. Jolfa, Dzhulfa, Jugha.
9 Rahdar (from Persian) – a keeper of a toll road, road guardian.

(Illustartion 1) Jean-Baptiste Tavernier
in Persian King costume (1665 р.)
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By the time of Tavernier’s journeys the Great Silk Road was not used as a trade 
route from West to the East as it was in 2 BC – 16 AD. However, the rules of trade 
including tax duties, places for staying such as caravansaries, and even the cities 
which used to be a great trade centers were still used by caravans. Moreover, silk 
remained one of the most important commodities of Asian trade by the 17th century. 
On the map of Erivan Tavernier allocated station G and M [Tavernier 1677, 15] 
which proves the fact that during the Great Silk Road’s time Erivan was one of the 
biggest and most important places on the route (Illustration 2, 3). Tavernier men-
tioned The Great Silk road plenty of times in his writings calling it The Great Road 
[Tavernier 1677, 19–20, 104, 247]. In the list of the principal cities of Persia, Chir-
van or Erivan are identified as the meeting points of the Silk Caravans and one of 
the richest Kanats or Governments of Persia [Tavernier 1677, 136].

Regarding silk production and trade, the city of Astabat, situated on the banks 
of Arax River, is the only country in the world that produces Ronas10.

This root was used for many centuries (even now in Europe) to dye silk into red, 
brown, orange colors.

Tavernier reports then:
“...The Ronas is a root that grown in the earth like Licuorice, and is not much 

bigger. The use of it is to dye Red, and this that Red which gives that beautiful tinc-
ture to all the Calicuts that come out of the Mogul’s Country” [Tavernier 1677, 19].

What is the city of Astabat? Does it still exist? In the sources of the Caucasus 
war there is information about Abbasbad fortress that had been built on the site of 
an ancient fortress ruined by “The Lion” of Iran, Shah Abbas, at the time when his 
army completely destroyed the whole of Armenia11. The period when the old for-
tress was built has been forgotten. We know that in the mid-century of Christian 
chronology a large settlement Asdabad was mentioned, and in the 14th century there 
was a famous Armenian monastery called the Red Monastery (in Armenian 
“Կարմիր վանք12”), which is often mentioned in Armenian history.

(Illustartion 2) The Platfrom of Erivan and the Suburbs. M. Market place for sale of goods.
G. The highway for the caravans (1670)

10 Rubia tinctorium (name of the plant).
11 Gen. V. A. Potto, 1885–86, The Caucasian Wars of Russia from the 16th century onward. 

Volumes 1–5. SPb, reprinted in 2006.
12 Because of red color of the blood of Armenians which were wounded by Persians on 

Avarayr field and were brought to the monastery.
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In the book of A. M. Khudobashev the city of Asdabad is mentioned as one 
of the biggest and most beautiful cities of Armenia together with Yerevan, Na-
khichevan, Meri, Berde, etc.13 It means that by the time of Tavernier’s travels As-
dabad was already a part of Persian Empire.

However, Armenian cities were not just a part of the Silk Road where interna-
tional bazaars took place but Armenians as a nation were good at trade. It is demon-
strated by the fact that when the territory of Armenia was divided between Turkey 
and Persia, Shah Abbas the King of Persia sent above two hundred and seventy 
thousand Armenian families into Guilan14.

“The Armenians drove a great trade in Silk formerly in this town, which is now 
very much abated…” [Tavernier 1677, 16].

Guilan was the place where merchants used to bring silk and the best merchants 
were sent to Isfahan by the King to trade in silk. According to Tavernier’s diaries, 
having lost everything after Turkish invasions, many Armenian merchants had to 
borrow commodities from the King of Persia which they later repaid. This helped 
them get back on their feet again.

There is a question why Shah Abas forced Armenians to move from their mo-
therland to Persian cities where most inhabitants were Muslims? On several occa-
sions, trying to establish good commercial exchange with Europe, the King sent 
his traders with good quality silk from Isfahan to the King of France, Spain and to 
the Venetian Republic but without much success. It was assumed that the deter-
mining factor was not the talent of Armenians in trading but in their religion. Shah 
Abbas knew that to cooperate with Europeans it is crucial to understand their 

(Illustartion 3) Red Monastery (ovenk.com/ Armenian memory institute)

13 Александр Макарович Худобашев. 1859, Обозрение Армении в географическом, 
историческом и литературном отношениях. Типография II-го Отделения Е. И. В. Канце--
лярии (Санкт-Петербург), стр. 25–26.

14 Guilan province is situated in the south of the Caspian Sea, now territory of Iran.
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mentality which was directly influenced by religion. The only devout Christians in 
the Persian Kingdom at that time were Armenians.

“Sha-Abas observing the little inclination of his subjects to Trade, who were 
naturally addicted to Pride and Expence, which is no part of a Merchant’s business, 
caths15 his eyes upon the Armenians…” [Tavernier 1677, 158].

The King gave to Armenians bales of silk which they had to repay upon their 
return. This not only enabled Armenians to become brilliant traders but also al-
lowed them to enjoy special privilege among the Christians of the Persian King-
dom. For example, the King prohibited Mahometans to live in Julfa, so the Arme-
nians could freely manifest their religion without any fears of being converted in 
Islam. Moreover, a famous and rich khoja16 Petrus was permitted to donate his 
money to build Armenian churches in Julfa. 

Tavernier also wrote about two caravanserais, one on each side of the river 
Arax, established by the rich and famous khojia Nazar of New Julfa (now Nakh-
chivan Autonomous Republic, Azerbaijan) in memory of his native city. Armenian 
sources say that Nazar was a rich merchant from New Julfa who had good relations 
with Shah Abbas who ultimately made him kalantar17 of Armenian nation. Taver-
nier’s diary proves it:

“...Cogia Nazar spent above an hundred thousand Crowns, but dying left tow 
remarkable peaces of work unfinished…” [Tavernier 1677, 19].

Another privilege given by Shah Abbas was the permission to use gold, silver 
and European silk for Armenian clothes as Persians did. Armenians had the right to 
choose their own chief in the city whom they called Kelonter18 who charged them 
taxes they had to pay to the King every year. Armenians who were forced to move 
there did not only promote flourishing commercial activity but they also built a 
new city called New Zulfa19 which was separated from Isfahan by the river of Sen-
derou20. A whole chapter of Tavernier’s book is dedicated to Julfa city, i.e. New 
Julfa that was built by Armenian migrants.

“Zulfa a colony of Armenians which Sha-Abas brought from Zulfa a city of Ar-
menia, is so much increased for some years since, that it may now past for a large, 
large City… Neither was Sha-Abas so cruel in transplanting the Armenians away 
out of their own Country; for they were all at that season poor labouring men, who 
knew not at all what belonged to Trade” [Tavernier 1677, 158–159].

To find some artifacts regarding Armenian merchants’ activity at that time, some 
sources were researched regarding the history of Persia and the following was 
found: Marnan Bridge was built in 1599 and measures 160 meters long. It was for-
merly known as Sar Afraz Bridge, but as it was a connection to Marnan Village it 
eventually adopted this name. It was built by a rich member of the Armenian com-
munity of the Safavid era (1502–1736).

A screenshot from Google Maps shows Marnan Bridge connecting Julfa (Arme-
nian quarter in Isfahan) and the rest of the city of Isfahan. This means that the Mar-
nan Bridge was built by one of those Armenian merchants that were resettled by 
Shah Abbas to trade in silk.

15 Caught from catch.
16 Derives from Persian honorific title Khwaja (landlord, master, prince) and means a group 

of people who converted to Islam. Later it was used for Armenian merchants who played a sig-
nificant role between Levant and Middle East starting from the 16th century.

17 From Persian (رتنالک) means sheriff, marshal; head of the elder.
18 Քալանտար – mayor.
19 Now Armenian quarter of Isfahan city in Iran. It’s called also Julfa.
20 Zayandeh River.
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In Chapter IX (Book Three) “A relation of the present State of Georgia” Taver-
nier reports that it was formerly a Kingdom where all the inhabitants were Chris-
tian Armenians and that there were also Greek churches. After the King of Persia 
conquered Georgia, the country was divided into two kingdoms which he called 
provinces of Persia. The King of Tiflis made silver coins with the name of the King 
of Persia. These coins were very popular and were used for international trade like 
the Spanish Real, French Crown, etc. The interesting fact is that, according to the 
author’s writings, all these coins were brought from Europe by the Armenians in 
exchange for their goods. This means they were engaged in international trade and 
had access to both European and Asian markets. 

The fourth book “Description of Persia” Tavernier started with the fact that 
Great Armenia was the most important part of the Persian Kingdom. The principal 
cities of it were Erivan, Nakhchivan, Julfa and Van. The traveler then gives a very 
detailed description of all aspects of Persia, including their climate, food, agricul-
tural peculiarities, fruits, animal diversity, etc. 

(Illustartion 4) On the left – Armenian lady from Julfa (Persia), 1676
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Speaking about animals, Tavernier underlines:
“…poultry is very plentiful in Persia; and the Armenians brought out of Europe 

the way how to feed Capons; the fatted they presented to the King, who liked them 
so well, that he ordered that the richest of the Armenians should be commanded to 
provide such a number every year. There are no Turkeys in all Asia; but the Arme-
nians trafficking to Venice carried some from thence, which when the King had 
tasted, he liked so well, that he ordered the Armenians to breed him up such a num-
ber, and to stock the Kingdom with them” [Tavernier 1677, 146].

Tavernier also mentions the talent of Armenians to speak foreign languages, 
particularly Italian and French, having learnt them in Europe. It is said that they 
also learnt foreign languages in church in order to conduct commerce with France.

Thus, in the 17th century Armenians were actively involved in the trade of the Per-
sian Empire with Armenian merchants contributing greatly to East-West trade along 
the Great Silk Road. Along with Jewish, Greek and Italian merchants, Armenians 

(Illustartion 5) A screenshot from Google Maps shows Marnan Bridge, nowadays
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played a major role in meeting the European 
demand for silk and other raw materials.

In European countries such as France, Spain 
and Italy the trade not only involved the mer-
chants from Armenia but also Armenians from 
Persia who were in charge of distribution ac-
tivities between Europe and the Middle East. 
By the end of the 17th century Armenians had 
become known for their energy and solid trade 
relations and acted in the major commercial 
centers along the Silk Road. Many of the rep-
resentatives of the Armenian merchants crea-
ted new horizons not only in economic interac-
tion, but also in cultural relations. Armenians 
established close links with the commercial 
centers of Iran and Central Asia. In Julfa city 
Armenians played an important role in the in-
ternational barter of goods and were the most 
important intermediaries in trade between 
Europe and Asia. They held a monopoly in 
the export of silk not only from the Far East 
but also from Iran. Their commercial transac-
tions were conducted according to the rules 
and laws of the time.

The level of involvement in trade has a broader meaning. Their close adhe-
rence to their religious beliefs while trading shows that they used trade to main-
tain and preserve their religious devotion. The great network of trade routes, well 
developed access to the European markets, a reputation for being talented tra-
ders, the spread of Armenian Church, the preservation of language and national 
culture – all this explains the importance of the Armenian community in the Per-
sian Empire of that time.

Over the centuries Armenia enjoyed a great cultural and economic experience 
from being a link between East and West. “One belt, one road” has piqued the in-
terest of numerous countries and the details of how the concept would function eco-
nomically, politically and culturally have become the biggest obstacle standing in 
the way of reviving the Silk Road to its past glory. A comprehensive experience, 
great knowledge, rich cultural background, long history, as well as their geographi-
cal position along the Great Silk Road are all factors that would allow the Arme-
nian nation to successfully contribute this project. China and its leaders, who are 
currently intensively promoting this initiative, should not forget about the historical 
importance of Armenia for the Silk Road in the past.

REFERENCES
Tavernier J. B. (1677), The Six voyages of John Baptista Tavernier, Baron of Au-

bonne; through Turky, into Persia and the East-Indies, for the space of forty years. 
Giving an account of the present state of those countries, viz. of the religion, gov-
ernment, customs, and commerce of every country; and the figures, weight, and 
value of the money currant all over Asia. To which is added, a new description of 

(Illustartion 6) Sketch of a Holy Lance
from the monastry of geghard 

(Armenia), 1676



124

the seraglio, Made English by J. P. Added likewise, A Voyage into the Indies, &c. 
by an English traveller, never before printed: publish’d by Dr Daniel Cox, Printed 
by William Godbid, for Robert Littlebury at the King’s Arms in Little Britain, and 
Moses Pitt at the Angel in St Paul’s Church-yard, London.

James Augustus St. (1831), The Lives of Celebrated travellers, Volume 1, H. Col-
burn and R. Bently.

Alam Muzaffar (2010), Indo-Persian travels in the age of discoveries, 1400–
1800, Cambridge University Press, Cambridge.

Gen. V. A. Potto (2006), The Caucasian Wars of Russia from the 16th century 
onward, Volumes 1–5, Saint Peterburg.

Khudobashev A. M. (1859), Obozrenie Armenii v geograficheskom, istoricheskom 
I literaturnom otnosheniyah, Tipografiya II otdeleniya Ye. I. V. Kanceliarii, Saint-
Peterburg. (In Russian).

Вірменія і Вірмени на ШоВкоВому Шляху у хVII столітті
(на осноВі щоденникіВ французького торгоВця
Жана-Батиста таВерньє)
О. М. Шевченко

У статті досліджується комерційна та релігійна діяльності вірмен у ХVII столітті 
на територіях сучасних держав, зокрема, Вірменії, Туреччини, Грузії, Азербайджану 
та Ірану. Крім того, подається оцінка рівня залученості представників вірменського 
етносу у торгівлю між Сходом та Заходом, зокрема уздовж Великого шовкового 
шляху. У статті також робиться спроба визначити відповідність матеріалу у записах 
Жана-Батиста Таверньє реальним даним.

ключові слова: Вірменія, Великий шовковий шлях, Жан-Батист Таверньє, “Один 
пояс, Один шлях”, торгівля, релігія, Персія, Близький Схід

армения и армяне на ШелкоВом пути В хVII столетии
(на осноВе днеВникоВ французского купца
Жана-Батиста таВернье)
Е. Н. Шевченко

В статье исследуется коммерческая и религиозная деятельность армян в ХVII сто-
летии на территориях современных государств, таких как Армения, Турция, Грузия, 
Азербайджан, Иран. Кроме того, подается оценка уровня вовлеченности представи-
телей армянского народа в торговлю между Востоком и Западом, а именно – вдоль 
Великого шелкового пути. В статье также осуществляется попытка оценить соответ-
ствие материала записей Жана-Батиста Тавернье реальным данным.

ключевые слова: Армения, Великий шелковый путь, Жан-Батист Тавернье, “Один 
пояс, Один путь”, торговля, религия, Персия, Ближний Восток
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Мета Асоціації полягає в сприянні розвитку наукових досліджень Китаю в 
Україні й розробці освітніх китаєзнавчих дисциплін, а також у популяризації су-
часних знань про китайську цивілізацію. Асоціація сприяє активізації наукових, 
освітніх, культурних і ділових контактів між Україною й Китаєм, але при цьому 
не бере участь у політичній діяльності будь-якого роду.

Будь-яка людина, зацікавлена в сприянні досягнення цілей і завдань діяльнос-
ті Української асоціації китаєзнавців, може вступити в Асоціацію шляхом подачі 
заявки на членство.

Членство в Асоціації відкрито для громадян усіх країн світу, чиї інтереси 
пов’язані з китаєзнавством.

Усі члени Асоціації запрошуються до участі в заходах і нарадах Української 
асоціації китаєзнавців, а також мають право голосувати й посідати виборні місця.
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ
Науковий збірник “Китаєзнавчі дослідження” приймає статті українською, росій-

ською, англійською та китайською мовами, надіслані на e-mail: info@sinologist.com.ua 
або на поштову адресу: 01001 Україна, Київ, вул. Грушевського 4, Інститут сходознавства 
ім. А. Ю. Кримського НАН України, кімн. 211, Українська асоціація китаєзнавців.

Роздрук статей, надрукованих через два інтервали на стандартному білому папері 
формату А-4, подається в одному примірнику. Матеріали повинні супроводжуватись 
електронною копією у вигляді документа Microsoft Word for Windows із розширенням *.
rtf або *.doc. Рукописи проходять анонімне рецензування і не повертаються.

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

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

Вимоги до ілюстрацій:
1. Кожний малюнок на звороті має бути підписаний “до статті – назва статті”.
2. Формат растрової ілюстрації – *.tif (300 dpi)
3. Формат векторної ілюстрації – *.ai,*.eps
4. Усі графічні файли подаються окремо від текстових на окремому носії (CD, oppy).
5. Розмір ілюстрації не повинен перевищувати ширини смуги набору – 135 мм.

Посилання на літературу наводяться у тексті. У квадратних дужках подається ім’я ав-
тора, рік видання (без коми перед ним) і, якщо потрібно, сторінки: [Рибалкін 1993, 66]. 
Ініціали наводяться після прізвища автора лише у тому випадку, коли у статті є посилан-
ня на кількох авторів з однаковим прізвищем. Якщо в одному місці наводяться посилання 
на кілька праць, вони подаються у хронологічному порядку через крапку з комою. Тек-
стові посилання подаються в кінці статті, перед літературою.

Список цитованої літератури, розміщений в алфавітному порядку, подається у кінці 
статті під назвою ЛІТЕРАТУРА. Він має бути надрукований через два інтервали. Назви 
цитованих праць оформляються за таким зразком:

Кримський А. Мусульманство та його будучність. Львів, 1904.
Калинина Т. М. Днепровско-Донской бассейн в представлениях арабо-персидских гео-

графов ІХ–Х вв. // Хазарский альманах. Т. 6. Киев – Харьков, 2007.
Пріцак О. Не-“дикі” половці // Східний світ, 1995, № 1.

Транслітерований список цитованої літератури (References) оформлюється за гар-
вардським стилем. Він подається повністю окремим блоком, повторюючи список літера-
тури, наведений мовою оригіналу відповідно до вимог ДАК України, незалежно від 
наявності у ньому англомовних джерел. Якщо в списку є посилання на іноземні публіка-
ції, вони повністю повторюються в References. Транслітерація здійснюється за стандар-
том BGN/PCGN.

Для транслітерованих праць (з оригіналу кирилицею) пишемо англійською мовою 
повне місце видання, а також позначення томів, номерів, сторінок (“Vol.”, “No.”, “pp.”, 
“р.”). Назву видавництва залишаємо транслітерованою. Зазначаємо наприкінці речення 
мову видання, наприклад (In Ukrainian). Більше інформації див.: http://chinese-studies.
com.ua/uk/for_authors

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




