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ВСтУП

У колективній монографії “Китай очима Азії” вивчається 
сприйняття Китаю громадськістю, елітами і засобами масової 
інформації в окремих країнах Центральної, Східної, Південно-
Східної та Південної Азії. У цій роботі показані складні та різ-
номанітні образи Китаю, а також їхній вплив на контекст взає-
модій між країнами та ухвалення тих чи інших політичних 
рішень. Наукова література, присвячена дослідженням відносин 
Китаю з країнами зазначених регіонів Азії, величезна і постійно 
розширюється. Це дослідження зосереджено насамперед на іс-
торичних і сучасних образах Китаю як сукупності попередніх і 
сьогоденних уявлень, що сформувалися у свідомості людей ін-
ших культур.

Образ держави є продуктом складного історичного процесу, 
що включає в себе політичні і соціальні реалії, дипломатичні 
відносини, міжнародну політику, економічну міць, а також сим-
волічні уявлення в засобах масової інформації і масової культу-
ри. Від міжнародного образу держави залежать його місце, вага 
і значимість у системі міжнародних відносин, у глобальній мо-
делі світового порядку. Те, як сприймається країна, є основою 
для формування зовнішньополітичних та економічних відносин 
зі світовим співтовариством. Що ж стосується безпосередньо 
образу Китаю, то на сучасному етапі він має ряд особливостей, 
що пов’язано зі стрімким розвитком економічних і соціально-
політичних процесів, а також зростанням міжнародного впливу 
цієї країни.

Вивчення образу іншого, проблем міфологізації і стереотипіза-
ції цього образу в цілому є важливим напрямком у дослідженнях 
теорії та практики міжкультурної комунікації, аналізі особли-
востей і закономірностей діалогу культур. Величезний емпірич-
ний і теоретичний матеріал історико-культурного, культурно-фі-
лософського, етнологічного та соціокультурного характеру від-
криває нові можливості для вивчення образу Китаю. Автори 
спробували відповісти на ряд ключових питань: як у сусідніх 
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країнах сприймають Китай, яку роль відіграє Китай на глобаль-
ному рівні, як змінювався образ Китаю і як у цілому все це впли-
ває на міжнародні відносини. У розділах колективної монографії 
представлені основні результати цього дослідження.

У І розділі «Китай у сучасному світі: мирне піднесення, від-
родження нації та “м’яка сила”» В. О. Кіктенко доводить, що 
китайська модель розвитку, теорія мирного розвитку і прагнен-
ня до азіатської ідентичності, заснованої на історичних здобут-
ках китайської цивілізації, є найважливішими компонентами 
сучасних цінностей і світогляду в політичному й науковому 
дискурсі КНР. На основі аналізу теорії “мирного піднесення / 
розвитку Китаю” автор показує реакцію на цю теорію в США, 
Японії, Південній Кореї. У ході розгляду “китайської мрії” як 
теорії нового етапу модернізації КНР автор, зокрема, наголо-
шує, що включення в цей концепт поняття “національне від-
родження” є офіційною реабілітацією традиційної китайської 
думки, ренесансом конфуціанства, хоча й поки що дуже обереж-
ним. Особливу увагу привертає аналіз теорії “м’якої сили”, що 
розглядається в Китаї як частина стратегії національного розвит-
ку або як складова зовнішньої політики і відіграє велику роль у 
створенні нового образу Китаю, зокрема в очах країн-сусідів. 
Специфіку китайського варіанта “м’якої сили” автор формулює 
в таких положеннях: 1) величезна увага цій концепції приділя-
ється особами, що ухвалюють державні рішення та / або впли-
вають на громадську думку; 2) китайський дискурс значною 
мірою відповідає концептуальній основі теорії Дж. Ная, але не 
обмежується нею; 3) на відміну від первинного формулювання 
Дж. Ная щодо ефективності “м’якої сили” в досягненні зовніш-
ньополітичних цілей, китайський дискурс часто діє в національ-
ному контексті і використовується із внутрішньополітичною 
метою; 4) “м’яка сила” у викладі китайських аналітиків, як і 
раніше, залишається слабкою ланкою, оскільки в основному 
використовується з “оборонною” метою – виправлення образу 
Китаю у світі: боротьба з помилковими уявленнями і відповідь 
на культурні та політичні успіхи Заходу в Китаї. Це, на думку 
автора, вказує на домінування в Китаї західної філософії і від-
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сутність на сьогоднішній день таких цінностей, які були б ціка-
ві світові, та розкриває той факт, що сам Китай, як і раніше, 
перебуває на етапі глибоких соціально-економічних та політич-
них перетворень. В останнє десятиліття нова національна стра-
тегія спрямована на трансформацію Китаю: від регіональної 
держави до світового лідера, що включає в себе використання 
“м’якої сили”, і в рамках цього процесу розглядається можли-
вість створення відмінних від західних китайських цінностей, 
які можуть бути сприйняті не тільки в Азії, а й в усьому світі, – 
підсумовує автор. 

У ІІ розділі В. А. Мусійчук розглядає в’єтнамське бачення 
Китаю як досвід асиметричного сусідства. Автор нагадує, що 
Китай традиційно справляв на В’єтнам величезний культурний 
вплив і водночас багато століть сприймався в’єтнамцями як во-
рожа країна-завойовник. У наш час стосунки між цими двома 
країнами залишаються неоднозначними: з одного боку, проголо-
шення дружби і взаємодопомоги, з другого – проблемні питання 
демаркації кордонів. Автор аналізує емоційно-оцінні епітети – 
мовні засоби, що доповнюють образ Китаю в медіа-дискурсі, 
роблять його повнішим та атрактивнішим, і наводить приклади. 
Зокрема, такі прикметники, як великий, потужний, формують 
стійкий образ Китаю як великої країни, великого сусіда щодо 
меншого В’єтнаму, що підкреслює тезу про асиметричні відно-
сини. Останнім часом у в’єтнамській пресі часто з’являються по-
відомлення про КНР, що акцентують в’єтнамське бачення асиме-
тричних відносин із країною-сусідом як таких, що потребують 
врегулювання. Водночас, за спостереженням автора, якщо в сус-
пільному, науковому дискурсі простежується досить різка оцінка 
дій КНР, то в офіційному політичному дискурсі хоча й підкрес-
люється неправомірність деяких дій сусідньої держави, однак не 
відкидаються засади дружнього партнерства. У ході аналізу полі-
тичного дискурсу В’єтнаму стосовно оцінок історичного посту-
пу і сучасного стану в’єтнамо-китайських відносин В. А. Мусій-
чук виявляє, що для сучасних суджень у В’єтнамі щодо Китаю 
характерна переоцінка ставлення в бік більш стриманих та обе-
режних висловлювань.
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У ІІІ розділі С. В. Капранов досліджує еволюцію японського 
паназіатизму, зокрема трансформацію поглядів японських пан-
азіатистів на Китай. Окрему увагу автор приділив проекту Схід-
ноазійської спільноти, який, на його думку, на міжнародному 
рівні є найбільшим творінням відродженого паназіатизму у дру-
гій половині ХХ ст. У своєму дослідженні автор доводить, що 
паназійська лінія в японській зовнішній політиці виразно прома-
льовується, починаючи з 1970-х років (“доктрина Фукуди”), і на-
бирає нових форм вже в цьому сторіччі в концепціях Коїдзумі та 
Хатоями. Проте єдиного бачення майбутнього співтовариства в 
Японії немає. Так само неоднозначним є ставлення до Китаю: усі 
визнають його величезне значення, надто враховуючи швидке 
економічне зростання, однак якщо оптимісти сподіваються, що 
Китай стане миролюбною країною та сприятиме розквіту всього 
регіону, то песимісти сприймають піднесення Китаю як загрозу 
в усіх сенсах, у т. ч. воєнному. На переконання автора, японські 
політики та інтелектуали розуміють, що Китай неодмінно буде 
лідером у регіоні, але, звичайно, воліли б, щоб Японія також 
зберегла провідні позиції. С. В. Капранов наголошує: від того, 
чи буде побудована модель, де інтереси цих двох країн, а також 
інтереси АСЕАН були б збалансовані, залежить майбутнє проек-
ту Східноазійської спільноти, а отже, значною мірою й майбутнє 
японського паназіатизму.

У ІV розділі І. В. Отрощенко аналізує сприйняття казахстан-
ською стороною китайської національної та регіональної полі-
тики на прикладі казахської етнічної спільноти СУАР. Аналіз су-
часного казахстанського суспільно-політичного та наукового 
дискурсу приводить автора до висновку, що патерналізм китай-
ської держави щодо казахів, соціальна політика останніх років 
отримують позитивну характеристику, як і присутність казахів в 
органах місцевої влади в національних автономіях, успішне 
функціонування казахськомовних ЗМІ (зокрема, зростання їхньої 
кількості, збільшення мовлення казахською на теле- й радіока-
налах СУАР). Розвиток етнографічного туризму в КНР, включен-
ня об’єктів культурної спадщини казахського народу до списків 
нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО сприймаються 
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казахстанською стороною як корисний досвід, вартий запози-
чення, а національна самобутність, володіння рідною мовою, 
вкорінення в національну культуру та традиції китайських каза-
хів – як зразок для наслідування. Водночас, за спостереженням 
автора, модернізація Сіньцзяну виглядає з точки зору казахстан-
ської наукової та журналістської еліти, зокрема, як загроза мові 
та традиційній культурі “останніх номадів”. Принаймні така 
підвалина традиційного казахського соціуму, як кочове госпо-
дарство, перебуває під загрозою, втрачаючи своє звичне середо-
вище, землі внаслідок туристичного та промислового розвитку 
регіону і взятого владою курсу на седентаризацію. Головне за-
непокоєння у казахстанських авторів викликають запровадження 
двомовних шкіл і зростання кількості ханьців у СУАР, пов’язані 
з модернізацією регіону, і як наслідок – загроза асиміляції каза-
хів у ханьському середовищі. єдиним виходом із ситуації бага-
тьом авторам проаналізованих публікацій бачиться переїзд біль-
шості казахів КНР до РК.

Завершальний розділ присвячено проблемі сприйняття Китаю 
у сучасному Непалі. Його автор Д. є. Марков у ході досліджен-
ня виходить з того факту, що через надзвичайну роль Індії в ре-
гіоні сприйняття Китаю непальцями формувалося на сучасному 
етапі насамперед крізь призму відносин з Індією. Так, поворот 
до Китаю, що виразно окреслився у 2000-ні рр., в епоху знакових 
трансформацій у Непалі, автор пояснює, по-перше, своєрідною 
“втомою” від домінування Індії, по-друге, тим, що Китай на-
справді ще “не відкритий” для непальців. На його думку, весь 
нинішній суспільно-політичний непальський дискурс, у якому 
Індія стає “загрозою”, а Китай – “близьким щедрим другом”, є 
результатом таких драматичних подій, як громадянська війна, 
радикалізація частини суспільства, глибока економічна криза, 
пошуки власної ідентичності за умов, коли освячена релігією 
монархія перестала існувати. І хоча концепція необхідності 
дружби з обома могутніми сусідами все одно залишається однією 
з головних засад зовнішньої політики Федеративної Демокра-
тичної Республіки Непал, посилення прокитайських настроїв у 
непальському суспільстві не можна не констатувати, – підсумо-
вує дослідник.
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Автори колективної монографії користуються різними підхо-
дами, проте це дає змогу побачити різноманітність теоретичних 
та практичних висновків щодо сприйняття Китаю в окремих 
країнах Центральної, Східної, Південно-Східної та Південної 
Азії. Зрозуміло, що отримані результати не можуть дати уза-
гальнений образ Китаю, втім, ця робота показує важливі аспек-
ти сприйняття Китаю у світі та спонукає до подальших дослі-
джень у цьому напрямку, що є важливим не тільки для суто 
наукових завдань, а й для взаєморозуміння між народами.
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РозДіЛ і
Китай У СУчаСНомУ СВіті:

миРНЕ ПіДНЕСЕННЯ, ВіДРоДЖЕННЯ НаЦії
та “м’ЯКа СиЛа”

В. О. Кіктенко

1. Від революції до модернізації: стратегія та ідеологія КНР 
періоду реформ

Одним з найважливіших питань для розуміння китайської по-
літики є визначення специфіки ідеологічного панування Кому-
ністичної партії Китаю (далі – КПК). Історик М. Mенколл ще в 
1984 році писав, що іноземні спостерігачі намагаються судити 
про зміни в китайській політиці, як правило, недооцінючи важ-
ливість ідеології [Mancall 1984, 438]. За роки “реформ і відкри-
тості” в результаті здійснених економічних і політичних перетво-
рень Китай став більш різноманітним і складним, що вимагає 
переосмислення характеру ідеології, економіки, культури та по-
літики в постреволюційний період розвитку китайського суспіль-
ства [Kang Liu 2004, 97]. Поняття “постреволюційне суспільство” 
використовується для досягнення певних цілей у китайській по-
літиці, бо, хоча в 1978 році на зміну революційним ідеям прийшли 
економічні реформи, але все ж таки дух революції зберігається. 
Зокрема це проявляється в діяльності КПК і державних органів, 
контролі за засобами масової інформації (далі – ЗМІ) і техніках 
пропаганди, що в цілому відображає соціалістичні дискурси і 
практики. Для КПК найважливішим питанням є необхідність ідео-
логічного обґрунтування будівництва соціалістичного суспіль-
ства, яке вибудовується від Мао Цзедуна, Ден Сяопіна, Цзян Цзе-
міня, Ху Цзіньтао і до нинішнього лідера Сі Цзіньпіна. Як і 
раніше, використовується популярна за часів Мао Цзедуна за-
гальнонаціональна мобілізація для подолання стихійних лих і 
критичних моментів суспільного розвитку, й до того ж дух рево-
люції проявляється в політичних доповідях партії. Наприклад, у 
жовтні 2007 року на XVII з’їзді КПК тодішній лідер Китаю Ху 
Цзіньтао підкреслив, що партія повинна “високо тримати вели-
кий прапор соціалізму з китайською специфікою і прагнути до 
нових перемог у будівництві середньозаможного суспільства” 
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[Full text of Hu Jintao’s report… 2007]. Цей “революційний дух” 
не тільки постійно з’являється в нових партійних документах, а 
й залишається важливим елементом повсякденного життя людей 
(численні портрети Мао Цзедуна, бум індустрії червоного туриз-
му, відродження революційних пісень і так далі). Тобто в сучасно-
му Китаї “революція” та “реформи” унікальним чином об’єднані, 
що є складним питанням для політологів, істориків і філософів, 
які досліджують побудову соціалізму в конкретному національно-
культурному контексті (соціалізм із китайською специфікою). 
Серед західних учених поширена думка, що успішні економічні 
реформи в КНР останніх десятиліть зробили неактуальними ідеї 
китайських комуністів, які все більше набувають рис квазірелі-
гійного вірування, а реальний Китай вже давно йде по капіталіс-
тичному шляху. Ця думка контрастує з колосальними ресурса-
ми, задіяними КПК для виробництва, відтворення і реформи 
офіційної ідеології. Необхідно відзначити, що тільки з початком 
здійснення політики “реформ і відкритості” західні аналітики 
дістали деякий доступ до інформації, пов’язаної з процесами 
прийняття рішень керівництвом Китаю та ідеологічними диску-
сіями. З другого боку, все більше число китайських вчених по-
чало приїжджати на Захід, що дозволило їм тісно взаємодіяти зі 
світовим науковим співтовариством. У результаті з’явилася мож-
ливість для політологів вивчати зміни в китайській ідеології та 
теоретичні дебати, які вказували на серйозні зрушення в полі-
тичній моделі Китаю.

“Ідеологія” – це складне і багатозначне поняття, яке дістало 
безліч визначень у західній філософії та в Китаї, що суттєво 
ускладнює розуміння політичних і соціальних світів. Як зазначає 
британський теоретик культури Т. Іглтон, під “ідеологією” сьо-
годні розуміють: процес виробництва смислів, знаків і цінностей 
у соціальному житті; тіло ідей, характерних для певної соціаль-
ної групи або класу; ідеї, які допомагають узаконити домінуючу 
політичну владу; форми мислення, мотивовані соціальними ін-
тересами; кон’юнкцію дискурсу і влади; середовище, в якому 
свідомі соціальні актори створюють сенс їхнього світу; дії, орієн-
товані на набори переконань; і незамінне середовище, в якому 
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люди живуть за принципами їхньої належності до соціальної 
структури [Eagleton 2007, 2–3]. У сучасних теоріях ідеологія ро-
зуміється 1) як засіб контролю та управління, що пов’язано із 
системами влади і, відповідно, досягненням певних політичних 
цілей; 2) як практика діяльності установ і організації, легітимі-
зації та впровадження їхніх ключових завдань. У цьому сенсі 
“ідеологія” може розглядатися як нейтральний термін, бо ідео-
логія існує скрізь, де є соціальна дія, ієрархія і дискурс. Тобто 
ідеологія існує в культурних, соціальних і політичних сферах, а 
також проявляється в економіці і стратегії держави. Одним з 
найважливіших питань для постмодерністської філософії є пи-
тання щодо ідеології і влади. Так, за визначенням М. Фуко, вла-
да не сконцентрована в якійсь точці, вона усюдисуща і відтворює 
себе в соціальних відносинах (здійснення нагляду; дисциплінар-
ні практики, які здійснюються над об’єктом; тіло – сам об’єкт; 
особливим чином влаштований простір; знання – нерозривно 
пов’язане з владою) [Фуко 1999]. Політична ідеологія обумов-
лена для всіх політичних сил необхідністю узаконити свої стра-
тегії і програми шляхом створення відповідної інтелектуальної 
розповіді – логіка виправдання свого панування в ключових га-
лузях політичного життя суспільства і в економіці розподілу 
влади. У західних ліберальних демократіях, теократії та автори-
тарних державах ідеологія пов’язана з різними видами уявлення 
про владу специфічними групами через механізми, які варію-
ються від виборів до консультацій та інших засобів соціального 
захоплення і розподілу соціального капіталу.

1.1. модернізація і революція мао Цзедуна: марксизм, ле-
нінізм, маоїзм

Протягом ХХ століття ідеологія в Китаї виконувала дві функ-
ції: 1) модернізація країни; 2) досягнення консенсусу та згуртова-
ності в тих галузях, де існують роздробленість і розбіжності. При 
цьому ідеологія модернізації мала більш важливе значення в істо-
рії нового Китаю, коли в 1910-х роках сюди проник марксизм і за-
пропонував альтернативне бачення соціальної структури та орга-
нізації влади. Перша програма модернізації була сформульована 
представниками Руху 4 травня – масового антиімперіалістичного 
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(переважно антияпонського) руху в Китаї в травні – червні 
1919 року, під час якого відбувся поворот у поглядах китайської 
інтелігенції – масова переорієнтація з традиційної культури на 
вестернізацію. Цей рух торкнувся усіх сторін інтелектуального 
життя Китаю: поширення розмовної мови (白话, báihuà), пере-
гляд конфуціанських етичних норм, критика традиційної історіо-
графії, нові вимоги до освіти, осмислення республіканської фор-
ми правління разом з поширенням нових політичних теорій (на-
ціоналізм, соціал-дарвінізм і соціалізм). Наступним важливим 
етапом на шляху підготовки модернізації Китаю стала концепція 
Мао Цзедуна (1893–1976), який на основі вчень К. Маркса (1818–
1883) і В. І. Леніна (1870–1924) розробив власну доктрину – 
маоїзм (毛泽东思想, máo zédōng sīxiǎng). Мао Цзедун використо-
вував основні положення марксизму, викладенних в роботах 
К. Маркса й Ф. Енгельса (1820–1895), – це перш за все стосуєть-
ся теорії діалектичного матеріалізму і наукового підґрунтя побу-
дови комунізму. Теорія соціального устрою Мао Цзедуна має 
явні риси утопічного проекту, хоча в науковій літературі вона діс-
тала різні оцінки – від пояснення китайської революції як на-
сильства і диктатури до романтизації Культурної революції. Так, 
наприклад, Лі Цзе інтерпретує боротьбу китайських комуністів 
проти японських загарбників і Гоміньдану в період з 1920-го по 
1949 рік як повстання, які нічим не відрізняються від різних се-
лянських повстань в історії Китаю проти феодальних тиранів. 
Тому Мао Цзедун подається як лідер повстанців, який успішно 
використовував свою харизму і переконливу риторику для досяг-
нення лідерства серед своїх товаришів по боротьбі. Звідси маоїст-
ська революція розуміється як прояв насильства, диктатури і ко-
лективного несвідомого, що в цілому визначило розвиток Китаю 
в період з 1920-го по 1978 рік [Jie Li 2004].

Після утворення КНР у 1949 році проект Мао Цзедуна дістав 
масову підтримку, завдяки поширенню ідей заколоту, звільнення 
і примушення різних соціальних груп у період воєнного часу і 
національного порятунку. Це було тісно пов’язано з пошуком 
альтернативної, китайської модернізації, яка повинна була пере-
вершити капіталістичну модель розвитку, євроцентристське ви-
значення історичної телеології та економічний детермінізм [Su 
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Xiaobo 2011, 316]. Мао Цзедун аж до своєї смерті в 1976 році 
продовжував здійснювати революційні перетворення, перетво-
ривши всю країну в поле битви: “Нехай розцвітають сто квітів, 
хай змагаються сто шкіл” (“百花运动”, “Bǎihuā yùndòng”, кампа-
нія посилення гласності та критики), “Великий стрибок” (“大跃
进/大躍進”, “Dàyuèjìn”, економічна та політична кампанія, спря-
мована на зміцнення індустріальної бази та різке піднесення 
економіки країни) і “Велика пролетарська культурна революція” 
(“无产阶级文化大革命”, “Wúchǎn jiējí wénhuà dà gémìng”, серія 
ідейно-політичних кампаній з протидії реставрації капіталізму в 
КНР і боротьба з внутрішнім та зовнішнім ревізіонізмом). За 
словами самого Мао Цзедуна, всі революційні зусилля були зо-
середжені на створенні нового, вільного та економічно процвітаю-
чого Китаю [Mao Tsetung 1965, 341]. Політичний вплив цього 
ідеологічного проекту проявився у двох аспектах:

1) Мовна реформа з метою об’єднання китайців різних етно-
сів. Визначення революції, пролетаріату, буржуазії, дрібної бур-
жуазії, капіталізму та ін., зроблені К. Марксом та Ф. Енгельсом, 
були ретельно адаптовані і підігнані під цивілізаційні умови 
Китаю, що стало унікальним прикладом переходу від аграрної 
моделі виробництва до напівпромислової. Ідеологія модернізації 
вплинула на формування більш широких і амбітних соціальних 
рухів, апогеєм чого, безумовно, стала “Велика пролетарська 
культурна революція”. Це час, коли були фактично дискредито-
вані партійні осередки як опортуністичні, а замість них виникали 
альтернативні структури влади, смерть стала критерієм істини у 
визначенні революційних перетворень, а особистість Мао Цзеду-
на набула рис божества. 2) Організація владних структур і на-
дання кожній людині політичного простору. Головним тут було 
створення партії-держави з відповідним ідеологічним обґрунту-
ванням і специфічним соціальним простором (єдина, законна та 
всеосяжна система соціальних переконань), що проявилось у ре-
волюційному звільненні та русі в бік утопічних цілей.

А. Дірлік стверджує, що націоналізація Мао Цзедуном марк-
сизму була пов’язана з його прагненням закріпити китайську рево-
люцію в ролі автономного суб’єкта і захистити Китай від іманент-
ної загрози деградації, підвищивши таким чином статус країни у 
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світі [Dirlik 1996, 119–148]. Мао Цзедун зробив чотири важливих 
зміни в марксистсько-ленінському вченні під час розробки ідео-
логії, що повинна була врахувати історико-культурну специфіку:

1) Селянство володіє величезним революційним потенціалом, 
що радикально відрізняється від марксистсько-ленінської док-
трини, в рамках якої цей клас розуміється як допоміжна сила 
“пролетарської революції”.

2) Модифікація теорії “лінія мас”, що не тільки передбачає 
єдиний зв’язок партії і народу, а й відіграє важливу роль у марк-
систській теорії пізнання: “Це означає: підсумувати думки мас 
(розрізнені та безсистемні) і знову нести їх (узагальнені та систе-
матизовані внаслідок вивчення) в маси, пропагувати й роз’яс-
нювати їх, робити їх ідеями самих мас, щоб маси відстоювали ці 
ідеї і втілювали їх у дії; разом з тим на діях мас перевіряти пра-
вильність цих ідей. Потім потрібно знову підсумувати думки мас 
і знову нести їх у маси, щоб маси їх відстоювали, – і так без кін-
ця. З кожним разом ці ідеї ставатимуть все більш правильними, 
більш життєвими, більш повноцінними. Цього вчить марксист-
ська теорія пізнання” [Мао Цзэдун 1943]. Таким чином, зазна-
чена теорія являє собою діалектичну єдність теорії і практики. У 
теорії і практиці маоїзму “лінія мас” є однією з форм не тільки 
зовнішньої партійної політики (відносини між партією і масами 
поза партією), а й внутрішньої (відносини між кадрами і рядови-
ми членами партії).

3) Модифікація Марксової теорії “діалектичного матеріаліз-
му”, що було виражено в узагальненні практичного змісту ви-
робництва, революційної класової боротьби, революційної на-
ціональної боротьби і наукового експерименту [Мао Цзэдун 
1937]. До смерті Мао Цзедуна в 1976 році панівним було твер-
дження, що моральні положення маоїзму заповнили прогалину 
в працях К. Маркса та Ф. Енгельса, які дистанціювалися від аб-
страктного моралізаторства про право і справедливість та нато-
мість намагалися створити етику, засновану на реальному, кла-
сово розділеному світі [Hook 1962, 51]. Маоїзм, на відміну від 
марксизму, певною мірою зберігав у собі конфуціанські традиції 
управління, в яких моральні настанови завжди були основопо-
ложними для глави держави.
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4) Модифікація марксистсько-ленінського вчення шляхом вве-
дення нової всеохоплюючої концепції “перманентної революції”. 
Це стало головною причиною ідеологічних розбіжностей між 
Китаєм і Радянським Союзом у 1960-х роках. Мао Цзедун ствер-
джував, що існують такі суперечності між людьми, які можна 
вирішити тільки за допомогою сили, тому він відкинув запропо-
новану М. Хрущовим концепцію мирного співіснування і напо-
лягав на необхідності початку війни зі Сполученими Штатами 
[Мао Цзэдун 1957; Garver 1993, 131].

1.2. Економічні реформи Ден Сяопіна як переоцінка маоїзму
Маоїстська інтерпретація “модернізації” завжди залишалася 

дискусійним питанням всередині КПК, про що можна судити з 
двох дискусій щодо “чотирьох модернізацій”, проведенню яких 
у 1965 і в 1975 роках сприяв прем’єр Чжоу Еньлай. Це було аль-
тернативне бачення китайської “модернізація”, що остаточно 
проявилося в 1978 році, незабаром після смерті Мао Цзедуна, 
коли відбулася зміна спрямування китайської партійної ідеології. 
У Пекіні з’явилися антимаоїстські плакати, а лідери КПК почали 
говорити про помилки Культурної революції й особисто Мао 
Цзедуна. У червні 1981 року на VI пленумі ЦК КПК 11-го скли-
кання остаточно були визначені головні помилки і Мао Цзедуна, 
і маоїзму в історії китайської революції та будівництва соціаліз-
му в КНР. Загалом, були піддані критиці “лівацькі помилки” Мао 
Цзедуна (зокрема, продовження революції при диктатурі проле-
таріату), а також на нього особисто покладалася головна відпові-
дальність за Культурну революцію. При цьому зазначалося, що 
заслуги Мао Цзедуна в цілому значно перевершують його по-
милки і, крім того, підкреслювалася чільна роль ідей Мао Цзеду-
на в періоди революції і соціалістичного будівництва. Найважли-
вішим аспектом збагачення та розвитку марксизму-ленінізму 
Мао Цзедуном визначалася його теорія “нової демократії”, а та-
кож концепція соціалістичної революції і соціалістичного будів-
ництва. Ідеї Мао Цзедуна були оголошені “колективною мудріс-
тю партії”, що увібрала в себе теоретичні досягнення всіх її 
видатних діячів. До системи ідей Мао Цзедуна також були відне-
сені теорія будівництва народних збройних сил і військової стра-
тегії (принципи військового будівництва, ідея народної війни, 
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розробка доктрини модернізації оборони Китаю), вчення про 
стратегію і тактику, про ідейно-політичну і культурну роботу, 
про партійне будівництво [Wang 1980, 50–51].

До кінця 1970-х років китайська економіка перебувала в жа-
люгідному становищі, і тому широкі маси населення були готові 
до проведення радикальних соціально-економічних перетворень. 
Це було запропоновано Ден Сяопіном (1904–1997) у його ідео-
логії реформ, де сталася відмова від ідей класової боротьби і 
було переключено увагу з політичних кампаній на економічні 
перетворення ринкового типу. Ден Сяопін запропонував здійсни-
ти “чотири модернізації” (сільське господарство, промисловість, 
наука і технології, армія і ВПК) для побудови суспільства серед-
нього достатку, використовуючи елементи західної моделі. Про-
грама “чотирьох модернізацій” вперше була запропонована Чжоу 
Еньлаєм у 1975 році, але Мао Цзедун відкинув її. Метою Ден 
Сяопіна стало відкриття Китаю зовнішньому світу і перетворен-
ня його в процвітаючу, сучасну і могутню державу до кінця 
ХХ століття. Нова внутрішня політика передбачала проведення 
економічних реформ, демонтаж системи комун, скасування ко-
лективізації, впровадження приватних підприємств і реформу-
вання системи управління. Зовнішня політика була тісно пов’язана 
з розвитком відносин перш за все зі США і Японією, спрямову-
валася на залучення іноземних інвестицій у нещодавно створені 
“особливі економічні зони”. Крім того, до Китаю були запрошені 
для роботи іноземні вчені, а тисячі китайських студентів виру-
шили на навчання за кордон. Ден Сяопін став першим китай-
ським лідером, який особисто відвідав Японію (в 1978 і 1979 ро-
ках), а також Сполучені Штати (в 1979 році), коли були досягнуті 
домовленості про нормалізацію китайсько-американських відно-
син із президентом Дж. Картером – закінчення десятиліть холод-
ної війни і визнання Сполученими Штатами принципу “одного 
Китаю”. Ден Сяопін, на відміну від Мао Цзедуна, був прагматич-
ним політиком, що найбільш яскраво проявилося в його знаме-
нитому вислові: “Неважливо, якого кіт кольору – чорний він чи 
білий. Хороший кіт такий, який ловить мишей”. У 1980-х роках 
ця фраза Ден Сяопіна стала неофіційним девізом, під яким про-
водилися в той час прагматичні економічні реформи – впрова-
дження елементів ринку, дозвіл приватної власності на засоби 
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виробництва, створення вільних економічних зон і т. д. 25 жовт-
ня 1987 року на XIII з’їзді Компартії КНР Ден Сяопіна було на-
звано “головним архітектором китайських реформ” [Россман 
2004–2005, 73–87, 79–88]. Економічний прагматизм Ден Сяопіна 
значно зменшив ідеологічний конфлікт між соціалізмом і капіта-
лізмом, ринкові механізми почали використовуватися для підви-
щення продуктивності праці під монопольним керівництвом 
КПК, що, за визначенням Го Сунбіня, є синтезом економічної лі-
бералізації та політичного авторитаризму [Ko Sung-bin 2001, 3]. 
Незважаючи на це, ідеологія економічного прагматизму Ден Сяо-
піна не є радикальним відходом від революційної гегемонії Мао 
Цзедуна, бо легітимність влади, партійне будівництво і в цілому 
ідеї побудови соціалістичного суспільства в Китаї залишаються 
незмінними по сьогоднішній день – соціалізм із китайською спе-
цифікою [Su Xiaobo 2011, 320].

1980 року прем’єр Державної ради КНР Чжао Цзиян так по-
яснив суть концепції Ден Сяопіна: Китай перебуває на “початко-
вій стадії соціалізму” – а в 1987 році на XIII з’їзді КПК він же 
сказав, що “китайський народ не може йти по соціалістичному 
шляху, повністю минаючи стадію розвиненого капіталізму”. Ін-
шими словами, під “початковою стадією соціалізму” розуміється 
розвиток у Китаї комерційних, фінансових, технологічних і тру-
дових ринків капіталістичного суспільства. Згідно з теорією Ден 
Сяопіна, в Китаї повинна бути створена двоїста економічна сис-
тема – планова і капіталістична економіка. 1990 року на XIV з’їз-
ді КПК статус ідей та політики Ден Сяопіна був підвищений до 
рівня теорії (理论, lǐlùn), яка в 1997 році на XV з’їзді КПК була 
закріплена в конституції поряд з марксизмом-ленінізмом та ідея-
ми Мао Цзедуна як постійне “керівництво до дії” для розвитку 
Китаю. Ден Сяопін створив прагматичну концепцію “одна країна, 
дві системи” для вирішення складної проблеми, що стосуються 
питання повернення суверенітету Китаю над Гонконгом, Макао 
і Тайванем. У випадку з Гонконгом і Макао ця концепція перед-
бачає співіснування капіталістичної економічної системи при 
соціалістичному режимі. Що стосується можливого “возз’єднан-
ня” з де-факто “незалежним” Тайванем, то це зразок для об’єд-
навчого процесу за умови збереження політичного плюралізму 
[Zhao John Quan 1989, 312–319].



20                                                                                              В. О. Кіктенко

1.3. теорія “трьох представництв”: “прагматизм” і “ба-
гатосторонність” в ідеології Цзян Цземіня

1990-ті роки були відзначені найбільшими суперечностями в 
китайському суспільстві, коли відбувся бурхливий ріст недер-
жавного сектору і громадянського суспільства, а також вирішу-
валося завдання збереження привілейованого становища Кому-
ністичної партії, незважаючи на значні структурні соціально-
економічні зміни. Перед керівництвом КПК постав наочний 
приклад розпаду СРСР у 1991 році, що багато в чому було ви-
кликано суперечностями в здійсненні політичних і економічних 
реформ. У листопаді 2002 року на XVI з’їзді КПК в доповіді 
Цзян Цземіня була остаточно сформульована теорія “трьох пред-
ставництв” (三个代表, sān gè dàibiǎo), згідно з якою КПК пови-
нна представляти інтереси розвитку передових продуктивних 
сил, передової китайської культури та корінні інтереси найшир-
ших верств китайського населення. Таким чином, на ідеологіч-
ному рівні КПК з партії, що виражає інтереси трудового населен-
ня, стала партією, що представляє інтереси “широких верств” 
трудового населення. Ці перетворення дозволили вступати в 
КПК представникам середньої і крупної буржуазії [What is the 
Three Represents].

У теорії “трьох представництв” було зроблено акцент на необ-
хідності розвитку “продуктивних сил”, тож, таким чином, від-
бувся відхід від марксистсько-ленінського розуміння характеру 
виробництва – капіталістичного, заснованого на експлуатації 
одного класу іншим, і соціалістичного, позбавленого такої екс-
плуатації. Активна підтримка розвитку найбільш розвинених 
продуктивних сил робить недоречним поняття класової боротьби. 
Це концептуальний перехід від марксистсько-ленінського класо-
вого суспільства до принципу співіснування різних “соціальних 
верств” (社会阶层, shèhuì jiēcéng), у тому числі “нових соціаль-
них верств” (підприємці, менеджери та ін.). Більш того, уявлення 
про “нові соціальні верстви” (а не класи) як “найбільш передові 
продуктивні сили” відповідно до цієї логіки стає першочерговим 
завданням КПК і корінним інтересом більшості людей. Це істот-
не перевизначення колишнього, революційного поняття “загаль-
ного інтересу”, згідно з яким КПК визначала себе “авангардом 
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робітничого класу” (тобто більшості робітників і селян на чолі з 
революційною елітою). У ранній період реформ сама категорія 
“робітничий клас” була розширена за рахунок включення інте-
лектуалів, що, безумовно, стало важливим сигналом для віднов-
лення тієї групи китайського суспільства, яка як ліберально-
буржуазний клас була піддана репресіям у кінці 1950-х років і 
особливо під час Культурної революції. Вже на початку 2000 року 
державні ЗМІ почали писати про позитивну роль китайської ін-
телігенції як провісника комуністичного руху в першій половині 
XX століття. Таким чином, теоретичне розширення поняття “ро-
бітничий клас” дозволило включити в нього і нові економічні 
еліти, а такі конотації, як “експлуататорський”, “капіталістичний” 
клас, щодо приватних підприємців у марксистському і маоїст-
ському дискурсі були повністю усунені. На основі цих теоретич-
них міркувань і семантичних операцій КПК створила ідеологіч-
ну основу для представлення інтересів приватних підприємців і 
менеджерів, не відмовляючись від своєї первісної ролі “авангар-
ду робітничого класу”. Згідно з цим новим визначенням “загаль-
ного інтересу” КПК представляє не “революційні сили” робіт-
ників і селян, а політичні, інтелектуальні та економічні еліти. 
Загалом, політична влада і легітимність КПК в уявленні всієї 
“китайської нації” сьогодні пов’язується з її місією економічної 
модернізації та пріоритетними інтересами нових економічних і 
професійних еліт [Lin Gang 2003, 39–68].

І теорія Ден Сяопіна, і теорія Цзян Цземіня стали виразом 
прагматизму і багатосторонності як головні керівні принципи дії 
у XXI столітті. Раніше маоїзм відкидав принцип багатосторон-
ності, що, зокрема, стосується політики Мао Цзедуна “двох табо-
рів”, “проти імперіалізму і ревізіонізму” та “трьох світів” [Zhang 
Yongjin 1988, 17–58]. Цей значний ідеологічний зсув став можли-
вим завдяки багатостороннім економічним механізмам, які поча-
ли швидко розвиватися в 1990-х роках, і Китай в результаті взяв 
на себе провідну роль у таких структурах, як АТЕС (APEC), Ре-
гіональний форум АСЕАН з безпеки (ARF), Зона вільної торгівлі 
Австралії і Нової Зеландії (AANZFTA), Рада з тихоокеанського 
економічного співробітництва (PECC) та ін. Китай також почав 
брати активну участь у різних багатосторонніх діалогах з питань 
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безпеки шляхом участі в таких регіональних форумах, як Нарада 
із взаємодії і заходів довіри в Азії (CICA), Рада зі співробіт-
ництва в галузі безпеки в Азії і Тихоокеанському регіоні (CSCAP) 
та діалог Північно-Східної Азії співпраці (NEACD). У квітні 
1996 року Китай, Росія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан 
підписали Угоду про зміцнення довіри у військовій галузі в при-
кордонних районах. Китай закликав до відмови від менталітету 
холодної війни і створення нової концепції безпеки, відповідно 
до якої “безпека повинна ґрунтуватися не на військових союзах і 
армії, а на взаємній довірі і спільних інтересах”. Крім того, було 
сформульовано важливе положення зовнішньої політики КНР, 
згідно з яким підкреслюються “всеосяжний характер багатосто-
роннього підходу, процедур консультування, досягнення консен-
сусу та прагнення до загальної безпеки” [Wang Hongying 2000, 
78]. У постмаоїстський період Китай став учасником багатьох 
міжнародних організацій і підписав ряд важливих міжнародних 
угод: Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, Договір про 
всеосяжну заборону ядерних випробувань, Міжнародний пакт 
про громадянські і політичні права, Міжнародний пакт про еко-
номічні, соціальні і культурні права. У 2002 році важливою по-
дією став вступ Китаю до Світової організації торгівлі.

Після того як на XVI з’їзді КПК, була прийнята теорія Цзян 
Цземіня в листопаді 2002 року була змінена конституція КНР: 
“три представництва” стали керівною ідеологією поряд з марк-
сизмом-ленінізмом, ідеями Мао Цзедуна і теорією Ден Сяопіна. 
У результаті КПК почала офіційно представляти “прогресивні 
сили Китаю”, “передову культуру Китаю” і “переважну більшість 
китайського народу” в доповнення до робітничого класу (як це 
було раніше). З цієї риторики випливає, що поряд з продовжен-
ням традиційних доктрин (марксизм-ленінізм, ідеї Мао Цзедуна, 
теорія Ден Сяопіна) робиться акцент на інноваційному характері 
ідеології КПК. Політична легітимність партії є динамічною з 
точки зору її ідеологічної адаптивності, тобто застосування її іс-
торично похідних знань в інноваційній манері. При цьому “три 
представництва” не просто вказували на інноваційний характер 
правління КПК, а вказували на саму інноваційну суть Компартії 
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Китаю у визначенні Цзян Цземіня. Як зазначає більшість дослід-
ників, насправді КПК ніколи не дотримувалась марксистсько-
ленінської інтерпретації комунізму, що можна бачити і в теорії 
Цзян Цземіня, і в його наступника Ху Цзіньтао.

1.4. Боротьба Ху Цзіньтао проти нерівності: мобілізація і 
єдність суспільства

У середині 2001 року було піддано критиці центральне поло-
ження теорії “трьох представництв” Цзян Цземіня щодо екстра-
поляції поняття “робітничий клас” шляхом включення в нього 
нових капіталістів. Перед КПК постало завдання контролю капі-
талістів з метою управління економічним розвитком та запобі-
гання соціальної поляризації. Крім того, було відзначено, що в 
теорії “трьох представництв” нове визначення “загального інтере-
су” перейшло межі “правильного” ідеологічного дискурсу і тим 
самим поставлена під загрозу політична легітимність КПК. Не-
рівність стала однією з найголовніших проблем у період правлін-
ня Ху Цзіньтао, що відповідно визначило характер ідеологічних 
кампаній. 5 грудня 2002 року, всього через кілька днів після 
вступу на посаду генерального секретаря, Ху Цзіньтао у своєму 
виступі нагадав присутнім членам партії, а також широкій гро-
мадськості, до якої він звертався, що необхідно відстоювати дух 
простого життя і важкої боротьби, а також залишатися скромни-
ми, розумними, не бути зарозумілими і поквапливими [Fewsmith 
2008, 243]. 1 липня 2003 року Ху Цзіньтао у своєму зверненні 
до китайського народу наголосив на необхідності створення 
партії, яка служитиме інтересам народу, і при цьому вжив фра-
зу “приймаючи людей як центр” (为人有本, wéirén yǒu běn), яка 
стала ключовою для ідеології соціально-економічного розвитку 
Китаю [Fewsmith 2008, 251–252]. Найважливішими в ідеології 
періоду Ху Цзіньтао стали концепції “наукового розвитку” і 
“гармонійного суспільства”, що стали доповненням до загальної 
концепції побудови “соціалізму з китайською специфікою”. Ху 
Цзіньтао зробив три визначальні заяви про ключові ідеологічні 
установки у своєму виступі на заході, присвяченому 85-й річни-
ці заснування КПК, 30 червня 2006 року, на з’їзді партії в жовтні 
2007 року, а також під час святкування 30-річчя “реформ і від-
критості” [Yan Xuetong 2011].
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У названих документах зазначалося, що люди є головною ру-
шійною силою історичного процесу. З початку 1970-х років КПК 
зіткнулася із суперечностями між повсякденним збільшенням 
матеріальних і культурних потреб у суспільстві, з одного боку, і 
відсталістю виробничих потужностей Китаю, з другого боку. По-
літика “реформ і відкритості” була спрямована на вирішення цих 
суперечностей. Зазначалося також, що КПК є гарантом науково-
го прогресу і при цьому головна функція науки розуміється як 
емпірична істина, яка допомагає соціальному розвитку. Але для 
досягнення сталого розвитку і переходу до наукового розвитку 
гармонійного суспільства необхідно побудувати “нове соціаліс-
тичне село” (社会主义新农村, shèhuì zhǔyì xīn nóngcūn), а КПК 
необхідно розглядати як партію, яка найповніше представляє ін-
тереси народу. На думку китайських партійних лідерів прогре-
сивність (先进性, xiānjìnxìng) є сутністю марксистської партії, 
тому відданість КПК – основа для стабільного розвитку країни. 
Це, безумовно, є продовженням проекту з будівництва нового 
Китаю, розпочатого в 1949 році. Ху Цзіньтао на XVII з’їзді КПК 
15 жовтня 2007 року заявив, що країна пройшла надзвичайний 
період, а далі був узятий курс на побудову середньозаможного 
суспільства, під чим розумілися зростання економіки, продов-
ження політики “реформ і відкритості”, значне підвищення рівня 
життя, вдосконалення демократії і правової системи, всебічний 
соціальний розвиток. При цьому позиція Ху Цзіньтао і його при-
хильників була піддана критиці з боку лівих (左派, zuǒpài), які 
висловили занепокоєння щодо правильності прийняття західних 
ідей і ринкової моделі. До того ж у цей час багато хто почав апе-
лювати до давньокитайських цінностей, що перш за все стосуєть-
ся філософської спадщини Конфуція та Мен-цзи.

Відповіддю на критику стало твердження Ху Цзіньтао про те, 
що теорія “соціалізму з китайською специфікою” є найважливі-
шим, останнім досягненням китайського марксизму, найдорож-
чим багатством партії й основою для всього китайського народу. 
Окрім того, він зазначив, що необхідно боротися за єдність для 
подальшого критичного здійснення процесу реформ у Китаї під 
спільним керівництвом партії і народу, а марксизм є вираженням 
волі народу [六个 “为什么” 2009, 9–11]. Поєднання соціалізму з 
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принципами ринкової економіки було оголошено одним з най-
більших ідеологічних і політичних успіхів “марксизму з китай-
ською специфікою”. Новий етап розвитку Китаю пов’язувався з 
проведенням політичної реформи на чолі з Комуністичною пар-
тією: “Народна демократія є джерелом життєвої сили соціалізму... 
без демократії немає соціалізму і не може бути ніякої соціаліс-
тичної модернізації” [六个 “为什么” 2009, 13]. При цьому мова 
йде не про використання західних моделей, а про створення 
більш збалансованого і стабільного суспільства справедливості. 
З твердження, що без стабільності нічого не можна досягти, було 
зроблено висновок, що партії необхідна однодумність, а мета 
партії – побудова багатої, демократичної, цивілізованої, гармо-
нійної, сучасної соціалістичної країни [六个 “为什么” 2009, 18–
21]. Таким чином, зміни в ідеологічній сфері були спрямовані на 
усунення можливих розбіжностей у суспільстві, що повинно 
було повністю усунути наслідки маоїстського періоду і запобігти 
можливим загрозам стабільності китайської держави. У цьому 
разі знову йдеться про історичну керівну місію КПК, що на цьому 
етапі спрямована на створення комбінованої моделі суспільства, 
яка поєднує в собі ліберальні і традиційні норми соціального 
управління. Необхідною умовою здійснення соціальних пере-
творень визначаються ідеологічні інновації, але при цьому вони 
ґрунтуються на ортодоксальному наборі конфуціансько-комуніс-
тичних уявлень про державне управління та легітимність. Найя-
скравішим прикладом використання традиційних цінностей є 
концепція “гармонійного суспільства”, для створення якого ви-
користовуються міські ком’юніті (社区, shèqū), в яких квазіавто-
номні соціальні гравці (представники освіченого і багатого 
середнього класу) кооптовані партією як “доброчесні громадяни” 
для посилення своєї влади і консолідації легітимності. При цьо-
му активізація конфуціанських цінностей, норм та обов’язків 
відіграє вирішальну роль у новому дискурсі соціального управ-
ління [Sigley 2004, 557–575].

1.5. “Консервативна” революція Сі Цзіньпіна
Цзян Цземінь і Ху Цзіньтао були не революціонерами, а бю-

рократами і менеджерами реформ Ден Сяопіна. У китайській ін-
терпретації в понятті “революція” (革命, gémìng) завжди робився 
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сильний акцент на політичній теорії та ідеології, бо це була не 
тільки боротьба проти напівфеодальної та напівімперської полі-
тичної реальності після падіння династії Цин, а й ідеологічна бо-
ротьба проти старого мислення і соціальних норм на шляху 
побудови сучасного суспільства. Протягом перших тридцяти ро-
ків після заснування Китайської Народної Республіки КПК не 
вдалося побудувати соціалізм, а в наступні роки відбувалося 
створення матеріальної бази, необхідної для побудови соціаліз-
му. Після приходу до влади у 2012 році Сі Цзіньпін сформулював 
завдання відродження ідеологічної боротьби для здійснення мо-
дернізації на основі соціалістичних цінностей. Більшість західних 
вчених і політиків, як правило, розглядають цю мету як звичай-
ний приклад політичної пропаганди, бо лідери КПК не можуть 
бути ідеалістами після негативного прикладу Радянського Союзу. 
Однак при детальному розгляді ситуація виявляється не такою 
простою. Спочатку політичні ідеї нового лідера Китаю являли 
собою таємницю з огляду на специфіку функціонування вели-
чезної бюрократичної машини КПК, проте поступово почала 
вимальовуватися конфігурація нової політичної реальності Ки-
таю. Після економічної кризи 2008 року успіх “китайської мо-
делі”, яка багато в чому ґрунтується на державному управлінні, і 
невдачі західної економіки визначили подальші події в ідеоло-
гічній сфері. Поєднання націоналізму, етатизму та авторитаризму 
стало основою неотрадиціоналістської концепції Сі Цзіньпіна, 
яка дістала назву “китайська мрія” (中国梦, zhōngguó mèng) 
[Кіктенко 2015, 106–114].

Уже перші роки правління Сі Цзіньпіна показали, що розви-
ток Китаю більш насичений подіями і цікавіший, ніж очікувало-
ся: відбулося переформатування керівництва КПК, уряду й армії; 
проводиться найбільша з часу закінчення Культурної революції 
антикорупційна кампанія; вживаються жорсткі заходи в зовніш-
ній політиці щодо країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, 
включно зі Сполученими Штатами. Сі Цзіньпін законсервував 
політичні та інституційні реформи своїх попередників, виступив 
проти універсальних цінностей і глобальних норм і, як великий 
шанувальник Мао Цзедуна (висловив думку, що тридцять років 
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маоїзму і тридцять років реформ однаково важливі для розвитку 
КНР), істотно посилив ідеологічний контроль у різних сферах 
суспільного життя. На XVIII з’їзді КПК відбулася відмова від ба-
гатьох аксіом державного управління, сформульованих Ден Сяо-
піном, що, безумовно, стало знаковим і поворотним моментом у 
розвитку країни. Так, Сі Цзіньпін посилив свою особисту владу 
шляхом створення нових державних інститутів, які здійснюють 
контроль над всім партійно-державно-військовим апаратом. Тео-
рії і практиці колективного керівництва було завдано нищівного 
удару – повернення до ленінських і маоїстських принципів пар-
тійного керівництва прямо суперечить принципу поділу функцій 
між партією та урядом (党政分开, dǎngzhèng fēnkāi), сформульова-
ному і введеному в практику Ден Сяопіном [Lam 2014]. Сі Цзінь-
пін став першим вищим керівником країни з часів Культурної 
революції, який однакову увагу приділяє економіці та ідеології: 
прагнення до політкоректної ідеології (意识形态, yìshí xíngtài) і 
відповідних цілей так само важливе, як і нарощування економі-
ки. Новий глава також вимагає відмови від тих аспектів еконо-
мічного розвитку, які негативно впливають на статус КПК. Це 
прямо суперечить прагматизму реформ Ден Сяопіна для виправ-
дання нетрадиційної політики, що, зокрема, стосувалося значної 
частини економіки. Крім того, Сі Цзіньпін відродив маоїстську 
теорію “лінія мас”, що може бути використана для різних цілей – 
від посилення ролі партії до примушення широких мас населення 
до політичної активності, що в цілому є концептуальною проти-
отрутою зростанню громадянського суспільства.

На цей час вирішальним фактором для підтримки легітим-
ності КПК є ідеологічні реформи, спрямовані на підтримку со-
ціальної стабільності, позитивного сприйняття реформ і здійс-
нення кадрової модернізації партії: 1) тільки правління Компартії 
забезпечить успішний розвиток капіталізму; 2) тільки правління 
атеїстичної Компартії гарантує справжню свободу релігії; 3) тіль-
ки збереження влади Компартії гарантує, що китайське суспіль-
ство, як і раніше, буде спиратися на консервативні конфуціанські 
цінності (соціальна гармонія, патріотизм, моральний порядок). 
Тобто, на думку китайського керівництва, без стабілізуючої ролі 
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влади Компартії капіталістичний розвиток призведе до хаосу і 
заворушень, боротьба між релігійними течіями дестабілізує 
суспільство, розгнузданий гедоністичний індивідуалізм зни-
щить соціальну гармонію. Головним ворогом визначається не 
капіталізм як такий, а західні “універсальні цінності”, що ре-
транслюються в Китай за допомогою вільних інформаційних 
потоків [Кіктенко 2016, 83–93].

2. теорія “мирного піднесення / розвитку Китаю” в полі-
тичному та науковому дискурсі

Загальна стратегія сучасної зовнішньої політики КНР була 
найбільш повно виражена в оригінальній теорії “мирного підне-
сення / розвитку Китаю”, яка почала формуватися і впроваджу-
ватися в життя із середини 1990-х років з метою підвищення 
міжнародної репутації країни в ході здійснення політики “ре-
форм і відкритості”. Особливо гострою є інтенсивна дискусія се-
ред політиків і вчених щодо перспектив модернізації, що визна-
чається такими виразами, як “століття Китаю”, “китайське диво”, 
“піднесення Китаю”, “крах Китаю” і “китайська загроза”, й вка-
зує на підвищену увагу до зростаючої міці Піднебесної.

2.1. Причини і витоки появи теорії “мирного піднесення 
Китаю”

Відправною точкою відродження Китаю в новітній час була 
політика “реформ і відкритості” (改革开放, gǎigé kāifàng), роз-
почата Ден Сяопіном у 1978 році. Зростання економічного, по-
літичного і культурного впливу Китаю у світі стало важливою 
темою обговорень серед політиків і науковців у всьому світі, які 
відразу ж розійшлися у своїх оцінках – від оптимізму до побою-
вань щодо появи у світі китайської загрози [Economy 2005; Ross 
2006; Shirk 2007; Sutter 2005; Vogel 2004]. Політика “реформ та 
відкритості” була підкріплена твердженнями керівництва країни, 
що в Китаю немає насильницьких цілей і намірів застосування 
сили у відносинах з іншими країнами, а є тільки прагнення до 
встановлення миру у своєму регіоні і в усьому світі. Початок 
цьому було покладено в 1985 році, коли Ден Сяопін сформу-
лював головний принцип зовнішньої і внутрішньої політики 
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Китаю – “мир і розвиток” (和平与发展, hépíng yǔ fāzhǎn). Однак 
після подій на площі Тяньаньмень 1989 року і завершення тай-
ванської міні-кризи 1995–1996 років, а також під впливом дис-
кусій у США щодо зростання могутності та впливу КНР китай-
ський уряд прийняв “нову концепцію безпеки” (新安全观, xīn 
ānquán guān), ідеї якої лягли в основу теорії “мирного піднесен-
ня Китаю” (中国和平崛起, zhōngguó hépíng juéqǐ). Ці поняття 
стали топовими гаслами в китайській зовнішній політиці і почали 
часто з’являтися в офіційних виступах керівників країни. “Нова 
концепція безпеки” вперше згадується в китайсько-російській 
“Спільній декларації про багатополярний світ і встановлення но-
вого міжнародного порядку” 1997 року, після чого прем’єр-
міністр і міністр закордонних справ Китаю почали виступати із 
заявами про необхідність прийняття цієї моделі відносин з інши-
ми країнами на глобальному рівні. 1999 року Цзян Цземінь у 
своїй промові на конференції з роззброєння в Женеві пояснив, 
що “Нова концепція безпеки” повинна включати в себе чотири 
елементи: взаємну довіру (互信, hùxìn), взаємну вигоду (互利, 
hùlì), рівність (平等, píngděng) і співробітництво (合作, hézuò – 
пізніше було замінено на 协作, xiézuò), що мало показати сусід-
нім країнам мирні наміри Китаю. Китайські вчені вже в 1995 році 
використовували поняття “мирне піднесення” для опису пер-
спектив розвитку зовнішньої політики, але перша аналітична ро-
бота, присвячена теорії “мирного піднесення Китаю”, була на-
друкована в 1998 році і являла собою колективну монографію на 
чолі з Янь Сюетуном (阎学通) [中国崛起… 1998], який сьогодні 
є одним із провідних китайських політологів1.

Представники китайського партійного і політичного істебліш-
менту добре розуміли, що зростаюча економічна і військова міць 
Китаю може викликати занепокоєння в міжнародної спільноти 
в цілому, але в першу чергу у країн-сусідів і США. Такий стан 

1 Янь Сюетун – декан Інституту сучасних міжнародних відносин 
Університету Ціньхуа (Пекін), головний редактор “The Chinese Journal 
of International Politics” (Oxford University Press). 2008 року Янь Сюету-
на було включено до світового рейтингу Топ-100 інтелектуалів за версією 
американського журналу “Foreign Policy”.
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речей міг значно зашкодити образу Китаю у світі і знизити ефек-
тивність китайської дипломатії. Тому у 2002 році Чжен Біцзянь 
(郑必坚), один із провідних теоретиків КПК та колишня довіре-
на особа голови КНР Ху Цзіньтао, почав розробку та поширення 
концепції “мирного піднесення Китаю”. 2003 року у своєму ви-
ступі на Боаоському азіатському форумі він використав цей тер-
мін вперше [Pan Chengxin 2009, 129]. У своїй промові Чжен 
Біцзянь зазначив, що в минулому зростання держав часто ґрун-
тувалося на агресії та експансії (Німеччина, Японія, СРСР), що 
призводило до різких змін глобальних політичних структур і на-
віть до війн (теорія гегемоністської стабільності в міжнарод-
них відносинах). У сучасному ж світі КНР повинна виробити 
новий підхід, який буде базуватися на принципах мирного роз-
витку, що в цілому сприятиме збереженню миру в усьому світі. 
При цьому такий підхід у зовнішній політиці розуміється в тіс-
ному зв’язку, а не у відриві від процесу економічної глобалізації. 
Чжен Біцзянь ототожнює “мирне піднесення” і модернізацію 
Китаю, успіх якої залежить від відкритості ринків, інституційного 
самовдосконалення і взаємовигідних відносин з іншими країна-
ми. Основні думки й аргументи Чжен Біцзяня широко висвітлю-
валися в китайських ЗМІ і поширювалися МЗС КНР протягом 
вересня – жовтня 2005 року. Особливу увагу було приділено 
просуванню ідей “мирного піднесення Китаю” в США, кульмі-
нацією чого стала публікація статті «“Мирне піднесення Китаю” 
до статусу великої держави» в найвпливовішому журналі цієї 
країни, присвяченому вивченню зовнішньої політики, – “Foreign 
Affairs” [Zheng Bijian 2005, 18–24].

У статті “Шлях Комуністичної партії Китаю у XXI столітті”, 
надрукованій 22 листопада 2005 року на першій сторінці газе-
ти “Женьмінь жибао”, Чжен Біцзянь зазначив, що вже в кінці 
1970-х років Китай вибрав шлях, який принципово відрізняється 
від розвитку колишнього Радянського Союзу. 1979 року СРСР 
вторгся в Афганістан, а в той же час КПК прийняла історичне 
рішення про початок реформ і відкритості зовнішньому світу, 
що чітко вказувало на прагнення Китаю до підтримання існую-
чого міжнародного порядку, незастосування сили для вирішення 
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спірних питань та збереження миру в усьому світі. Китай також 
прийняв нові умови економічної глобалізації, бо вона дає можли-
вість мирним шляхом отримувати необхідні світові ресурси для 
здійснення своєї модернізації. Іншими словами, економічна глоба-
лізація стала альтернативою територіальної експансії і боротьби 
за колонії. Чжен Біцзянь сформулював основні поняття внутріш-
ньої і зовнішньої політики Китаю, що знайшло вираження в по-
нятті “трьох світів”: міжнародний світ, внутрішня гармонія і 
примирення в Тайванській протоці. У контексті західних теорій 
міжнародних відносин теорія “мирного піднесення Китаю” Чжен 
Біцзяня значною мірою є ліберальним аргументом, оскільки 
приймає економічний та інші аспекти глобалізації для відмови 
від насильницьких дій в умовах нового типу взаємозалежності 
країн у нині існуючій міжнародній системі [Zheng Bijian 2005b].

2.2. теорія “мирного піднесення Китаю” в офіційних ви-
ступах керівників КНР 

Офіційне введення в обіг нової концепції зовнішньої політики 
Китаю було зроблено в кількох виступах голови КНР Цзян Цзе-
міня, після чого це стало “важливим керівництвом” (重大指导, 
zhòngdà zhǐdǎo) [夏立平 2004, 139–140]. Теорія “мирного підне-
сення Китаю” була заснована на теорії гармонії (和谐论, héxié 
lùn), яка, незважаючи на світові суперечності і взаємні претензії, 
повинна гарантувати мирне співіснування. У цілому це є виразом 
більш загальної концепції “мир і розвиток” як відмови від мис-
лення “холодної війни” і силової політики, про що було сказано в 
доповіді Цзян Цземіня на XVI з’їзді КПК [夏立平 2004, 26–27]. 
Потім голова Ху Цзіньтао і прем’єр Держради КНР Вень Цзябао 
почали використовувати формулювання “мирного піднесення 
Китаю” у своїх публічних виступах у кінці 2003 – на початку 
2004 року, що стало першою політичною ініціативою четвертого 
покоління керівництва КНР [China’s Peaceful Rise... 2006]. Зокре-
ма, Вень Цзябао у своєму виступі в Гарвардському університеті 
в грудні 2003 року наголошує на мирному характері тисячоліт-
ньої китайської цивілізації (!) і так пояснює нову стратегію роз-
витку Китаю: “Китай – дуже велика країна, що розвивається. Для 
нас неправильно і неможливо покладатися на зарубіжні країни у 
сфері розвитку. Ми повинні і можемо розраховувати тільки на 
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свої власні сили. Іншими словами, в той час як Китай дедалі 
більше відкривається зовнішньому світу, ми повинні більш повно 
і більш сумлінно спиратися на власні структурні інновації, на 
внутрішній ринок, що постійно розширюється, на перетворення 
величезних заощаджень громадян в інвестиції, на підвищення 
якості життя населення та на науково-технічний прогрес у вирі-
шенні проблем ресурсів і навколишнього середовища. У цьому й 
полягає суть мирного піднесення і розвитку Китаю” [Wen Jiabao 
2003]. Про “мирне піднесення Китаю” говорив голова КНР Ху 
Цзіньтао в тому ж році на семінарі, присвяченому 110-річчю з 
дня народження Мао Цзедуна. У березні 2004 року на другій сесії 
десятого скликання Всекитайських зборів народних представни-
ків на прес-конференціях прем’єр-міністр і міністр закордонних 
справ знову говорять про нову концепцію. Вень Цзябао розкрив 
п’ять аспектів концепції “мирного піднесення Китаю”: “Китай 
сприятиме миру в усьому світі і прагне до власного розвитку, 
Китай повинен домогтися успіху за рахунок використання влас-
них зусиль і на основі власних сил, зберігаючи при цьому по-
літику відкритості та розвиваючи економічні і торгові обміни з 
усіма дружніми країнами; це буде тривалий період зростання та 
наполегливої праці людей, і, нарешті, це зростання не являтиме 
собою перешкод або загроз для інших країн” [Wen Jiabao 2004].

2.3. “мирне піднесення” чи “мирний розвиток”?
Однак введення терміна було непростим і суперечливим, що 

можна було побачити від самого початку його вживання. Так, 
вже із середини травня 2004 термін “мирне піднесення Китаю” 
почав рідше з’являтися в офіційних виступах і майже перестав 
вживатися, що було пов’язано насамперед з позицією Цзян Цзе-
міня, який ще мав у цей час сильний вплив у китайській політи-
ці. Він вірив у домінуючу роль військових у забезпеченні про-
цвітання та розвитку сильної країни, а тому вважав, що не зовсім 
правильно вживати вираз “мирне піднесення”. Особливо це сто-
сувалося “тайванського питання”, бо китайські лідери завжди 
допускали можливість застосування сили для повернення острова. 
Крім того, дискусії йшли не тільки в керівництві країни, а й се-
ред інтелектуалів і широкої громадськості щодо слова “піднесен-
ня”, яке, на думку багатьох із них, може сприйматися зовнішнім 
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світом як загроза встановленому порядку, завадить політичному 
стримуванню Тайваню, суперечить загальним рекомендаціям 
Ден Сяопіна щодо зовнішньої політики, перешкоджатиме вій-
ськовій модернізації і може спровокувати популістський націо-
налізм. Через це в остаточній редакції використовується дещо 
змінений варіант – “мирний розвиток Китаю” (中国和平发展, 
hépíng fāzhǎn), хоча офіційні особи іноді вживають і первісний 
варіант. Офіційно зміст нового підходу китайського керівництва 
до міжнародних питань було розкрито в повідомленні Інформа-
ційного бюро Держради КНР у грудні 2005 року [China’s Peaceful 
Development 2011], а китайські лідери почали використовувати 
менш агресивні висловлювання – “мирний розвиток” (和平发展, 
hépíng fāzhǎn), “мирне відродження” (和平复兴, hépíng fùxīng 
або 和平振兴, hépíng zhènxīng). Крім того, для подолання спри-
чинених швидким зростанням економіки великих внутрішніх 
проблем (дисбаланс регіонального розвитку, забруднення навко-
лишнього середовища, бідність і безробіття) четверте покоління 
лідерів на чолі з головою КНР Ху Цзіньтао і прем’єром Держ-
ради КНР Вень Цзябао прийняли “концепцію наукового роз-
витку” (科学的发展观, kēxué de fǎ zhǎn guān), яка була введена 
в обіг у 2004 році і включала в себе чотири аспекти: суспільний 
розвиток, всебічний розвиток, скоординований розвиток та ста-
лий розвиток.

Отже, нова дипломатична теорія “мирного розвитку Китаю” 
стала офіційною ідеологією в період керівництва Ху Цзіньтао 
[Zheng Bijian 2005a] з метою спростування “теорії китайської за-
грози”, що вказує на можливі виклики з боку нового політичного, 
економічного та військового гіганта XXI століття. Таким чином, 
робилася спроба запевнити інші країни, що зростання Китаю не 
становить загрози миру і безпеці, а також не призведе до появи 
китайського гегемонізму. Тобто Китай прагне до реалізації цієї 
політики як усередині китайського суспільства-гармонії, так і за 
його межами, щоб сприяти створенню мирного міжнародного 
оточення. Теорія “мирного розвитку Китаю” позиціонує Китай 
як відповідального світового лідера, який спирається на м’яку 
силу (soft power), і як країну, яка орієнтована на вирішення своїх 
внутрішніх проблем і покращення добробуту свого народу, а не 
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на втручання в справи інших країн. Крім того, термін вказує на 
бажання Китаю уникнути будь-якої міжнародної конфронтації і 
напруженості. Загалом можна виділити такі положення цієї теорії:

• Китай протягом останніх 20 років отримав стратегічні мож-
ливості. Основними актуальними питаннями для сучасного світу 
є мир і розвиток.

• Китай вибрав шлях мирного розвитку з початку політики 
“реформ і відкритості”, яким прямуватиме на період переходу до 
суспільства середньої заможності й гармонії. Успішний швидкий 
розвиток Китаю протягом останніх років доводить правильність 
вибору курсу реформ, яким немає альтернативи.

• Хоча Китай домігся великого прогресу, але він залишається 
слаборозвиненою країною, бо за доходом на душу населення пе-
ребуває за межами першої сотні країн. Всі зусилля Китаю щодо 
вирішення проблем розвитку в основному спрямовані на поліп-
шення умов життя китайського народу. Зазначена мета мирного 
будівництва, а не військової експансії залишатиметься головною 
ще для кількох поколінь китайців.

• Як країна, що розвивається, Китай купуватиме капітал, тех-
нології та ресурси на світовому ринку за рахунок рівної конку-
ренції і за допомогою мирних засобів. Крім того, додаткові зу-
силля будуть спрямовані на ослаблення залежності Китаю від 
зовнішніх ресурсів і дедалі більше опертя на внутрішні.

• Китай у своєму розвитку ґрунтуватиметься на інституційних 
інноваціях, реструктуризації промисловості, освоєнні зростаю-
чого внутрішнього ринку, перенесенні величезних особистих 
заощаджень в інвестиції та розвиток людських ресурсів.

• “Тайванське питання” залишається великою проблемою для 
розвитку Китаю, але його вирішення має бути досягнуте мирним 
шляхом. Застосування сили буде можливим тільки в разі оголо-
шення Тайванем незалежності де-юре.

• У світовій політиці Китай не прагнутиме до гегемонії і домі-
нування, а виступає за новий міжнародний політичний та еконо-
мічний порядок шляхом реформування й демократизації міжна-
родних відносин. Китай відмовляється від старої практики, коли 
держави прагнули до гегемонії, що призводило до блокового про-
тистояння і війни, а інколи – до розпаду такої держави.
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• Китай виходить за рамки мислення холодної війни, яка від-
кидає мирний розвиток і співпрацю з причини відмінностей со-
ціальних систем та ідеологій. Іншими словами, Пекін не зацікав-
лений у веденні ідеологічної війни із західним світом.

• Пекін здійснює добросусідську політику щодо інших азіат-
ських країн, що має поліпшити відносини з усіма країнами світу 
(правда, це не стосується Японії, яка є єдиною країною, відпові-
дальною за відсутність дружніх відносин).

• Військовий бюджет Китаю є незначним, оскільки поступаєть-
ся США і Японії, а китайська воєнна доктрина є оборонною, бо 
спрямована винятково на захист своїх сухопутних кордонів і бе-
регових ліній.

• Китайська культура є мирною і гармонійною. Китай виступає 
за взаєморозуміння і злиття, а не зіткнення між цивілізаціями. 
Традиційний китайський підхід ґрунтується на гармонії між лю-
диною і природою, а не на підкоренні природи, як на Заході.

Загалом теорія “мирного розвитку Китаю” передбачає 1) сприят-
ливу міжнародну обстановку, 2) здійснення миролюбної політи-
ки, 3) утвердження власних культурних особливостей, 4) самооб-
меження можливостей розширення, 5) стратегію розвитку, що 
обстоює мирні засоби для отримання ресурсів. Застосування цієї 
концепції в основному було спрямоване на народи Азії та США, 
для того щоб переконати їх у безпеці перспектив військового та 
економічного зростання КНР і, відповідно, відсутності загрози 
миру та стабільності, і навіть у ймовірній вигоді всім країнам. 
Доктрина підкреслює важливість м’якої влади і частково базуєть-
ся на твердженні, що добрі відносини із сусідами будуть зміцню-
вати, а не послаблювати комплексну потужність КНР, яка, швидше 
за все, уникатиме неомеркантилізму і протекціонізму. У дипло-
матичній сфері доктрина передбачає зменшення напруженості в 
прикордонних суперечках, що стосуються островів Спратлі (南沙
群島, nánshā qúndǎo) і Дяоюйдао (釣魚台群島, diàoyútái qúndǎo), 
а також Південного Тибету (藏南, zàngnán).

2.4. Китайські прихильники (“оптимісти”), “оптимісти, 
що сумніваються” і противники теорії “мирного піднесення / 
розвитку Китаю”

У ході дискусії щодо теорії “мирного піднесення / розвитку Ки-
таю” в середовищі політиків і вчених сформувалося три групи – 
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прихильники (“оптимісти”), “оптимісти, що сумніваються” і 
противники. За нову теорію практично відразу після її появи 
виступили такі впливові китайські журнали, як, наприклад, “Ляо-
ван” (“瞭望”) і “Сюесі шибао” (“学习时报”), рекомендуючи теорію 
“мирного піднесення Китаю” як правильну і слушну. Представ-
ники багатьох мозкових центрів, і насамперед шанхайських, не 
тільки підтримали ідею “мирного піднесення”, а й почали актив-
но її обґрунтовувати, стверджуючи, що вона розвиває теорію 
“трьох представництв” Цзян Цземіня2. З одного боку, це ґрунту-
валося на сучасних макроекономічних досягненнях Китаю, а з 
другого боку – на традиційних китайських уявленнях про світ, 
любов та культуру. У монографії 2004 року “Мирне піднесення 
Китаю” Ся Ліпін і Цзян Сиюань наголосили на необхідності 
створення нової теорії міжнародних відносин, заснованої на та-
ких традиційних китайських цінностях, як єдність у різноманіт-
ті, мир і людинолюбство [陆钢 2004, 418–419]. Перш за все 
автори вказують на давню ідею єдності в різноманітті (和而不
同, hé ér bù tóng), яка виникла у зв’язку з іншою фундаменталь-
ною концепцією давньокитайської філософії – єдності всесвіту і 
людини (天人合一, tiān rén hé yī), що в конфуціанстві називається 
єдністю шляхетної людини і всесвіту (君和而不同, jūn hé ér bù 
tóng). Так, наприклад, Конфуцій вчить, що “Благородний чоловік 
прагне до єдності через різнодумство” (“和而不同...”, hé ér bù 
tóng) (Лунь юй, XIII: 23) [Переломов 2000, 396] і “цінним є до-
сягнення єдності через різнодумство” (“...和為貴”, hé wéi guì) 

2 Потрійне представництво, або теорія “трьох представництв” (三个
代表, sān gè dàibiǎo), – ідея, сформульована на XVI з’їзді КПК (листо-
пад 2002 р.) в доповіді Цзян Цземіня. КПК, згідно з новою концепцією, 
повинна представляти інтереси розвитку передових продуктивних сил, 
передової китайської культури, корінні інтереси найширших верств ки-
тайського населення. Таким чином, навіть на ідеологічному рівні Ком-
партія Китаю з партії, що виражає інтереси трудового населення, стала 
партією, що представляє інтереси “широких верств” трудового населен-
ня. Ця концепція відкрила дорогу для вступу в КПК представникам і се-
редньої, і великої буржуазії. Вперше концепція “трьох представництв” 
була оприлюднена 25 лютого 2000 року у виступі Цзян Цземіня під час 
інспекційної поїздки в провінцію Гуандун. Подальший розвиток дістала 
в його доповіді з нагоди 80-річчя КПК 1 липня 2001 р.
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(Лунь юй, I: 12) [Переломов 2000, 304], що являє собою гуманіс-
тичну етику буття і дії не тільки в родині, а й у суспільстві та в 
державі. Конфуціанська етика – це етика ієрархічних відносин, 
відповідно до якої всі суб’єкти повинні поважати соціальний ста-
тус один одного, що є ідеальними (або утопічними) уявленнями 
про досягнення миру і гармонії. Також як стародавні витоки кон-
цепції “мирного піднесення Китаю” називається даосизм, у якому 
всесвіт сприймається як ціле, і тому життя людини розуміється 
як гармонія з природою на основі принципу відповідності при-
роді через недіяння (无为而治, wú wéi ér zhì). Засновник моїзму 
Мо-цзи сформулював ідеал загальної любові і рівноправного 
суспільства, що базується на взаємній підтримці та відданості 
загальному благу. Великий військовий мислитель давнини Сунь-
цзи розробив цілу стратегію, спрямовану на завоювання ворога 
без застосування сили, що підкреслює пріоритет дипломатичних 
рішень у зовнішній політиці, а не військових. На відміну від за-
хідних понять “нація”, “національна держава”, “суверенітет” і 
“міжнародна система”, “китайський світ” (Піднебесна) пов’яза-
ний з ідеєю “всього під небом” (天下, tiān xià), що означає гармо-
нійне співтовариство різних царств, щоправда, під проводом 
китайського імператора, представника Неба на Землі [Shih Chih-yu 
1993, 27–34]. Ключовим тут є поняття 和 (hé), яке має різні тлу-
мачення в китаєзнавстві, але сьогодні вчені, політики та журна-
лісти країн конфуціанського культурного регіону використовують 
найбільш традиційний переклад – “гармонія”. До того ж пози-
тивними аспектами розвитку традиційного Китаю визначаються 
“культура дракона” (龙文化, lóng wénhuà) і повільна відмова від 
“менталітету жертви” (受害者心态, shòuhài zhě xīntài) в інституті 
влади, для якої характерне походження моралі з природи [钱皓 
2004], а також ототожнення влади і моралі [Wang Yiwei 2005].

Прихильники нової концепції вважали, що “мирне піднесення 
Китаю” можливе тільки тому, що змінилася природа світових су-
перечностей – глобалізація призвела до взаємної залежності (相互
依存, xiānghù yīcún). Крім того, виникло багато нетрадиційних 
загроз безпеці (非传统安全问题, fēi chuántǒng ānquán wèntí), які 
можна подолати тільки зусиллями всього світового співтоварист-
ва (наприклад, боротьба зі СНІДом, екологічні проблеми, питання 
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ядерної безпеки, боротьба з тероризмом). У XXI столітті полем 
конкуренції між країнами буде економіка, а не військове проти-
стояння, бо, як стверджує дослідник макроекономічних процесів 
Ван Цзянь, капіталізм змінив своє обличчя. В епоху “віртуально-
го капіталізму” (虚拟资本主义, zīběn zhǔyì) потоки капіталу про-
ходять в основному через фондові ринки та облігації (股票, 
gǔpiào; 债券, zhàiquàn), а Китай вже є центром світового вироб-
ництва і, відповідно, може стати важливою умовою розвитку ін-
ших країн. Саме з аналізу економічного розвитку та становища 
матеріального виробництва (物质产品生产, wùzhí chǎnpǐn shēng-
chǎn) робиться висновок про можливість здійснення стратегії 
“мирного піднесення Китаю” на глобальному рівні (和平的走出
去, hépíng de zǒu chūqù) [王建 2004]. З другого боку, Го Шуюн ро-
бить сильний акцент на “історичному детермінізмі”, пов’язуючи 
нинішні успіхи з усім попереднім розвитком Китаю в контексті 
всесвітньої історії, в якій він виділяє три основні глобальні етапи: 
1) становлення, зростання і відмова від війни як засобу досягнен-
ня світового панування в період з 1648-го (Вестфальський мир) 
по 1945 р. (кінець Другої світової війни); 2) мирне співіснування 
і мирна конкуренція між світовими державами з 1950 р. до кінця 
XX століття як перехідний період до “ідеального світового по-
рядку” (сигналом для перетворення став “мирний колапс” (和平
衰落, hépíng shuāiluò) Радянського Союзу); 3) “ідеальний світо-
вий порядок” (理想类, lǐxiǎng lèixíng) ґрунтуватиметься на досяг-
неннях інтеграційної моделі європейського Союзу та системі 
прав людини (人权制度, rénquán zhìdù), що в результаті буде пе-
ретворено з режиму суверенітету (主权制度, zhǔquán zhìdù). У 
зв’язку з цим Го Шуюн виділяє три основні рівні (研究层面, 
yánjiū céngmiàn) “мирного піднесення Китаю”: 1) міжнародна 
система повинна відповідати “мирним” способам досягнення 
статусу світової держави, бо за умов збереження міжнародних 
конфліктів або війн це недосяжно; 2) застосування владою в ролі 
основної стратегії мирного змагання; 3) на інтерактивному рівні 
країна, яка перебуває на підйомі, створює позитивний імідж і 
взаємодіє з іншими країнами в позитивному сенсі [郭树勇 2008]. 
Крім того, початок піднесення Китаю датується 1949 роком 
(утворення КНР), а досягнення рівня світового лідера (世界一流
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强国, shìjiè yīliú qiángguó) має відбутися до 2040 року, коли “чо-
тири модернізації”3 будуть виконані. Також мирне піднесення 
повинне забезпечувати національну безпеку, і, згідно з Го Шую-
ном, Китай має зробити три основні кроки для зміцнення дер-
жави (国家崛起, guójiā juéqǐ): 1) підготовчий етап (营造阶段, 
yíngzào jiēduàn), коли держава вибудовує мирні відносини із сусі-
дами і запобігає розколу в країні; 2) етап формування (塑造阶段, 
sùzào jiēduàn), коли Китай бере ініціативу з метою відновлення 
втрачених територій; 3) стратегічний економічний етап, на якому 
відбувається запровадження світовою спільнотою нового еконо-
мічного порядку, а також забезпечення рівності і справедливості 
[郭树勇 2008a]. Мен Хунхуа, професор Центральної партійної 
школи, описав процес “мирного піднесення Китаю” в найближчі 
два-три десятиліття як історичну і стратегічну можливість (战略
机遇, zhànlüè jīyù) для реформування, перспектив зростання та 
активної ролі в міжнародному розвитку. При цьому Ван Мао і 
Мен Янчин вважають, що Китай не претендуватиме на роль лі-
дера, бо йому не притаманна традиція “культурного піднесення” 
(文化上的崛起, wénhuà shàng de juéqǐ), а навпаки, важливим по-
ложенням китайської зовнішньої політики є приховування намі-
рів та отримання певних переваг.

“Оптимісти, що сумніваються” в основному представлені вче-
ними, які вважають теорію “мирного піднесення Китаю” склад-
ним і різнобічним концептом. Так, Чжан Цзяньцін у статті, опуб-
лікованій у тижневику “Наньфан чжуан” у березні 2004 року, 
заявив, що ця теорія не має якихось оціночних суджень і відси-
лає безпосередньо до активної політики. Він звинуватив уряд у 
використанні “порожньої концепції” без будь-якого ідеологічно-
го тла, а також зазначив, що новий підхід явно суперечить прин-
ципу Ден Сяопіна “приховувати наміри” і не відповідає обста-
новці у світі (події 11 вересня 2001 року, воєнна операції США в 
Іраку, корейська криза). Чжан Цзяньцін згоден із самою необхід-
ністю розвитку, але в основу повинна бути покладена теорія, 

3 Ден Сяопін як основу всіх реформ ввів принцип “чотирьох модер-
нізацій”, згідно з яким економіка була розділена на 4 сектори – обо-
ронну промисловість, сільське господарство, науку і промислове ви-
робництво.
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відмінна від західної моделі зростання. Китайське зростання має 
ґрунтуватися на власних культурних і духовних цінностях, і, крім 
того, саме поняття “піднесення” не цілком відповідає китайсько-
му відродженню культури і розходиться з китайськими ціннос-
тями [张剑荆 2004]. Провідний китайський економіст Ху Аньган 
виправдовує “мирне піднесення Китаю”, заявляючи, що таким 
чином Китай відновлює свої втрачені раніше позиції у світовій 
економіці: 1) 1400–1800 рр. – Китай як центр світової економі-
ки; 2) 1820–1950 рр. – падіння економічної потужності Китаю; 
3) 1950–2020 рр. – прискорення економічного зростання Китаю; 
4) 2020–2050 рр. – відновлення економічної потужності Китаю 
[中国... 2004, 2–3]. Але так само, як і Чжан Цзяньцін, Ху Аньган 
сумнівається в успіху зростання Китаю шляхом “чорного розвит-
ку” (黑色发展之路, hēisè fāzhǎn zhī lù), тобто зі збереженням та-
ких проблем внутрішнього розвитку, як корупція, екологічні 
проблеми, соціальне розшарування, низька ефективність праці, 
тяжка спадщина радянського типу індустріалізації, нерівномір-
ність розвитку регіонів, а також негативні риси західного спожи-
вацького суспільства. Тому Китай повинен створити свою власну 
модель, яка відповідатиме завданням раціонального використан-
ня природних і людських ресурсів – “зелений розвиток” (绿色的
发展, lǜsè de fǎzhǎn) [中国... 2004, 13–15]. Інший китайський вче-
ний, Гао Цюаньсі, стверджує, що головне питання полягає не в 
мирному піднесенні самому по собі, а в проблемі подолання роз-
риву між Китаєм і розвиненими країнами. Зокрема, Китай не є 
сучасною державою (现代国家, xiàndài guójiā), бо тут немає від-
повідної політичної системи, цивільних прав та обов’язків, вер-
ховенства права, демократії, конституційного уряду та суспільної 
моралі, незважаючи на здійснення політики “реформ і відкритос-
ті” як форми модернізації країни. Крім того, пересічні китайці, 
як і раніше, мають обмежений доступ до обговорення питань 
зовнішньої політики, що також не сприяє виробленню ефектив-
них рішень. У той час як Китай ще вирішує питання національ-
ного будівництва держави, провідні країни світу перейшли на 
наступний рівень – “постдержавний період”, що кардинально 
змінить характер міжнародних відносин. У зв’язку з цим Гао 
Цюаньсі виступає за те, щоб Китай захищав свої національні 
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інтереси шляхом здійснення зовнішньої політики на принципах 
“реалістичного лібералізму” (现实的自由主义, xiànshí de zìyóu 
zhǔyì), який базується на пацифізмі (和平主义, hépíng zhǔyì) і лі-
бералізмі (自由主义, zìyóu zhǔyì) як опозиції гегемонізму (霸权
主义, bàquán zhǔyì) [Gao Quanxi 2008]. Найцікавішу точку зору 
висловив Ду Гуань, який у своїй статті “Мирне піднесення і два 
охоплення” відзначив, що мирною ядерною країною Китай може 
бути тільки за умови подолання двох перешкод – деспотизму і 
сталінізму [Du Guang 2008]. Схожої точки зору дотримується 
професор Лі Цян, який підтримує теорію “мирного піднесення 
Китаю”, але вважає, що ця концепція все ще містить реалістич-
ний погляд на благо держави (国家利益的现实主义, guójiā lìyì de 
xiànshí zhǔyì), націоналістичні (民族主义, mínzú zhǔyì) та егоїс-
тичні (自我, zìwǒ) елементи, а також манію величі (大我, dàwǒ). 
Подолати ці проблеми Китай зможе, тільки визнавши верховен-
ство економіки над політикою (经济决定政治, jīngjì juédìng zhèn-
gzhì) [Li Qiang 2008].

Противники теорії “мирного піднесення Китаю” вказали на 
суперечності між урочистими деклараціями і реальною політи-
кою, виступивши, таким чином, проти офіційної лінії партії. Ван 
Ічжоу і Ван Цзісі закликали до обговорення недоліків і теоретич-
них проблем нової концепції, а Ши Інхун вказав на “тайванське 
питання” як на потенційний фактор стримування зростання Ки-
таю. Скептики вважають, що сам термін “піднесення” невдалий, 
оскільки може викликати страх і побоювання насамперед у країн 
Азії. Пан Вей зазначає, що керівництво партії робить акцент 
швидше на “потенційних досягненнях”, ніж на “прихованих на-
мірах”, а замість цього слід відкинути фантазії і готуватися до 
боротьби на основі ідей Мао Цзедуна. Зростання країни перед-
бачає її зміцнення (强大, qiángdà), а значить, протистояння ін-
шим державам. Тому може існувати чотири можливі сценарії реа-
лізації розвитку Китаю: 1) зростання означає досягнення статусу 
регіональної держави, а не наддержави; 2) великі держави і ре-
гіональні держави стримують наддержави; 3) у світі існує дві 
наддержави і кілька регіональних держав; 4) у світі існує одна 
наддержава і декілька держав, що зростають та виступають за 
усунення гегемонії наддержави. Хоча певним чином піднесення 
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Китаю є противагою світовій гегемонії США, але Китай, як і ра-
ніше, залишається країною, що розвивається, тому теорія “мирно-
го піднесення Китаю” – це спроба видати бажане за дійсне, що в 
результаті створює несприятливе ставлення до розвитку Китаю в 
цілому [Pan Wei 2008]. Для іншого вченого, Хуан Аньпіна, і “мир-
не піднесення Китаю”, і “мирний розвиток Китаю” – це тільки 
порожня риторика, яка не відповідає дійсності та не може впли-
нути на перегляд сучасної системи міжнародних відносин і в 
кращому разі тільки сприятиме балансу сил [Huang Aiping 2008].

Зазначена наукова дискусія і зміни в офіційній ідеології ви-
кликали зовнішні критичні зауваження, в яких, зокрема, вказува-
лося на фрагментарність процесу розробки і самого дискурсу 
китайської зовнішньої політики [王义桅 2006]. Справді, немає 
системного викладу принципів і положень зовнішньої політики 
КНР, яка, швидше, складається з набору декількох співзвучних 
виразів, понять і термінів. Деякі дослідники вважають, що така 
фрагментація пояснюється не тільки політичними процесами, а й 
особливостями китайської мови, в якій як в аглютинативній мові 
інформація в основному передається через зміст слів і виразів, а 
не граматичних структур. Ця мовна особливість створює ситуа-
цію, коли поняття “виростають” одне з одного, зберігаючи між 
собою генеалогічний зв’язок, і виникає тривалий процес пояс-
нення. З цієї причини концепція зовнішньої політики Китаю 
складається з багатьох понять і термінів, які із західної точки 
зору погано пов’язані між собою логічно і причинно-наслідково. 
Для китайців же внутрішня логіка і відносини між цими понят-
тями очевидні, і тому розвиток від “п’яти принципів мирного 
співіснування” до “мирного піднесення / розвитку” і потім до 
“гармонійного світу” є безперервним і зрозумілим. Крім того, 
оскільки всі ці поняття походять зі стародавнього конфуціанства, 
то для китайців у цілому система стає органічною для сприйнят-
тя. Але те, що для китайських вчених і політиків вважається ор-
ганічним і можливим для “перемикання” понять у політичному і 
науковому дискурсі, для західних учених, а також японських і 
корейських вважається неприйнятним і викликає певну критику, 
в результаті якої були показані суперечності всередині дискурсу 
“мирного розвитку Китаю”.
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2.5. Реакція в СШа на теорію “мирного піднесення / роз-
витку Китаю”

Під впливом теорії міжнародних відносин і розуміння сучас-
ної світової історії багато американських аналітиків вважають, 
що в перспективі конфлікт між США як наддержавою і дедалі 
могутнішим Китаєм є неминучим. На початку 2000-х років стра-
тегія адміністрації Дж. Буша (мол.) визначала Китай як головно-
го “стратегічного конкурента”, що очевидно базувалося на теорії 
“китайської загрози”. У жовтні 2005 року голова КНР Ху Цзінь-
тао під час зустрічі з президентом Дж. Бушем (мол.) офіційно 
представив теорію “мирного піднесення Китаю” з метою зміни-
ти фундаментальне сприйняття Китаю американським керів-
ництвом. Просування Китаєм цієї теорії в США мало успіх, бо в 
результаті американські чиновники і представники еліти вклю-
чили її у свою риторику та обговорення на різних рівнях. Так, за-
ступник держсекретаря Роберт Зеллік офіційно заявив, що теорія 
“мирного піднесення Китаю” впливає на розуміння сучасного 
розвитку Китаю та характер американо-китайських відносин. Та-
кож він зазначив, що Китай сьогодні – це не Радянський Союз 
1940-х років, бо ця країна не сповідує антиамериканську і ра-
дикальну ідеологію, спрямовану на знищення існуючої міжна-
родної системи, а навпаки, після двох десятиліть проведення 
політики “реформ і відкритості” Китай став повноправним чле-
ном міжнародного співтовариства. Незважаючи на те що Китай – 
це не демократія, він, проте, не веде боротьбу з демократичними 
країнами, і тому США не виключають можливості довгостроко-
вого співробітництва з Китаєм, і більше того, Р. Зеллік закликав 
Китай стати “відповідальним учасником” міжнародної системи 
[Zoellick 2005]. Таким чином, цей висновок в основному мав 
остаточно вирішити тривалу суперечку про те, як має бути пред-
ставлений Китай у свідомості американської громадськості після 
закінчення холодної війни. Однак у результаті думки розділилися 
і виникло два протилежних табори – “скептики” (насторожене 
ставлення з позицій теорії “китайської загрози”) та “оптимісти” 
(позитивна оцінка теорії й очікування її практичного підтвер-
дження в міжнародних відносинах) [Cossa 2004]. У підсумку 
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американські вчені і політики більш зосередилися на конкретних 
проблемах швидкого розвитку китайської економіки і військової 
потужності [Kuehner 2007], а не на теорії “мирного піднесення / 
розвитку Китаю”.

2.6. Реакція в Японії на теорію “мирного піднесення / роз-
витку Китаю”

Японія більше від інших сусідів Китаю побоюється піднесен-
ня нового регіонального лідера в АТР, що є постійною темою об-
говорення, проте, так само як і в США, тут немає консенсусу 
щодо цього питання. Хоча є різні підходи в оцінці модернізації 
Китаю, але в цілому це здійснюється з позицій теорії “китайської 
загрози”, хоча висловлювання японських політиків щодо цього 
питання містять у собі і положення теорії “мирного піднесення / 
розвитку Китаю”. Так, з одного боку, у 2006 році міністр закор-
донних справ Японії Таро Асо (麻生太郎) з позицій теорії “ки-
тайської загрози” говорив: “Я визнаю, що Китай стає все більш 
суттєвою загрозою...” [Japan officials... 2006]. Міністерство обо-
рони Японії в офіційних документах явно і неявно називає Китай 
головною загрозою безпеки Японії та регіону в цілому [Defense 
of Japan 2008, 3]. У грудні 2005 року Сейдзі Маехара (前原誠司), 
президент Демократичної партії Японії, говорить у своїй промо-
ві у Вашингтоні про реальну загрозу (脅威, kyōi) китайської вій-
ськової потужності. А з другого боку, прем’єр-міністр Японії 
Дзюн’їтіро Коїдзумі (小泉純一郎) у своєму виступі на Боаосько-
му азіатському форумі у 2002 році зазначив: “Дехто вважає, що 
економічний розвиток Китаю являє собою загрозу. Я думаю не 
так. Я вважаю, що його динамічний розвиток економіки створює 
не тільки проблеми, а й можливості для Японії” [Asia in a New 
Century... 2002]. Також посол Японії в Китаї підтвердив, що япон-
ський уряд не дотримується теорії “китайської загрози” [Japanese 
embassy... 2005]. А після висловлювань міністра закордонних 
справ Таро Асо про “китайську загрозу” японський уряд висту-
пив з офіційною заявою, в якій пояснювалося, що Японія не ба-
чить з боку Китаю воєнної загрози, бо немає ніяких ознак таких 
намірів [It’s official... 2006]. У жовтні 2006 року були встановлені 
“стратегічні відносини взаємної вигоди” між Китаєм і Японією в 
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ході візиту прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе (安倍晋三) в Пе-
кін, коли обидві сторони підкреслили, що не сприймають одна 
одну як загрозу і взаємно підтримують мирний розвиток [China-
Japan... 2008].

2.7. Реакція в Південній Кореї на теорію “мирного підне-
сення / розвитку Китаю”

У порівнянні зі США і Японією реакція в Південній Кореї на 
нову теорію має ряд відмітних особливостей насамперед на офі-
ційному рівні: 1) пріоритетними питаннями зовнішньої політики 
Південної Кореї є відносини зі США, Японією та Північною Ко-
реєю; 2) відносини Південної Кореї з Китаєм не такі спірні, як у 
США і Японії, і тому дискусії не були такими політизованими 
(без жорсткого поділу на прокитайський і антикитайський під-
хід); 3) зростання Китаю не сприймається як загроза національ-
ній безпеці Південної Кореї, а як можливість отримання власних 
преференцій і встановлення балансу у відносинах зі США і Япо-
нією (такий підхід багато в чому пояснюється більш детальною 
поінформованістю південнокорейських аналітиків щодо прове-
дення реформ та модернізації в КНР, що дозволило їм досить 
рано зробити висновок про перспективи регіонального лідерства 
Піднебесної) [Pacific Currents... 2008, 68–69; Jaо Ho Chung 2007, 
94–95]. За влучним висловом Джао Хо Чунга, південнокорейські 
еліти, на відміну від офіційної позиції, проявили “стратегічну 
подвійність” в оцінках можливого впливу “мирного піднесення / 
розвитку Китаю” [Jaо Ho Chung 2007, 254]. З одного боку, вони 
більш стурбовані піднесенням Китаю, бо це може порушити сис-
тему безпеки в Східній Азії, і тому виступають за підтримання 
статус-кво та вважають США головним гарантом безпеки в цьому 
регіоні. З другого боку, оцінка ролі Китаю ґрунтується на близь-
кості культур Кореї та Китаю, а також на довгій історії взаємин 
двох країн і спільності історичного досвіду в новий і новітній 
періоди історії (протистояння західному впливу та Японії). Хоча 
корейці і китайці билися один з одним під час Корейської війни, 
але це, звичайно, розуміється як війна між США і Китаєм, а не 
Південною Кореєю і Китаєм. Ряд південнокорейських дослідників 
навіть висунули ідею “корейсько-китайського співтовариства”, 
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що, безумовно, вказує на позитивний образ Китаю в цілому і, 
відповідно, пояснює таке ж ставлення до “мирного піднесення / 
розвитку Китаю”. Проте культурна близькість не є достатньою 
умовою для підтримки позитивного сприйняття Китаю в Півден-
ній Кореї. Так само, як у випадку з Японією, зміни в південноко-
рейському сприйнятті Китаю були викликані історичним питан-
ням – включенням у 2004 році в історію Китаю стародавнього 
королівства Когурьо, чия територія охоплювала більшу частину 
сучасної Кореї. Це спричинило вкрай негативну реакцію в пів-
деннокорейському суспільстві, а багато істориків почали порів-
нювати сучасне зростання Китаю з імперськими амбіціями ди-
настій Мін (1368–1644) і Цин (1644–1912) включити Корею у 
сферу свого впливу [Jaо Ho Chung 2007, 102]. З цього моменту 
зазначена суперечка стала одним з найсерйозніших питань у су-
часних корейсько-китайських відносинах (!) [Kim Heung-kyu 
2008]. Особливо важлива оцінка різкого розширення торговельно-
економічного проникнення Китаю в Північну Корею. Ряд дослід-
ників вважають, що Китай має намір перетворити Північну Ко-
рею в державу-сателіт, отримавши таким чином колосальний 
вплив, який збережеться навіть у тому разі, якщо відбудеться 
об’єднання двох Корей [Chae Byeong-gun 2008]. Джонг Хюн Гон 
йде далі у своїх прогнозах і стверджує, що Північна Корея прак-
тично може бути інтегрована в Китай у вигляді його четвертої 
північно-східної провінції [Jeong Hyung-gon 2006]. Всі ці побою-
вання щодо економічної залежності КНДР від Китаю також 
сприяють формуванню більш негативного ставлення південноко-
рейських інтелектуалів до Китаю.

У політичному і науковому дискурсі Китаю дискусія навколо 
теорії “мирного піднесення / розвитку Китаю” стала першим 
прикладом відкритого обговорення питань зовнішньої політики 
країни, що було пов’язано зі спробою розробки власних підходів, 
концепцій і аргументацій. У результаті відбулося уточнення фор-
мулювання самої концепції, а також використовуваної в ній тер-
мінології (заміна “піднесення” на “розвиток”) і висунення нової 
теорії “гармонійного світу”, яка повинна подолати суперечності 
попереднього концепту. Ця дискусія мала визначальний вплив на 
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формулювання теоретичних положень зовнішньої політики та 
офіційної ідеології КНР. Внаслідок критики нової концепції зов-
нішньої політики сформувалося три групи вчених – прихильни-
ки (“оптимісти”) (спираються на традиційну китайську культуру 
і моральну риторику), “оптимісти, що сумніваються” (вказали на 
внутрішні проблеми, які перешкоджають зростанню Китаю) і 
противники теорії (вважають, що зазначені ідеї не відповідають 
реальній політиці). З цієї дискусії були виключені всі спірні мо-
менти історії міжнародних відносин Китаю, а самі учасники не 
змогли критично поглянути на власний китаєцентричний і ме-
сіанський підхід в оцінці ролі Китаю в сучасному світі, що є най-
слабшим місцем обговорення. Суперечності усередині самого 
дискурсу “мирне піднесення / розвиток Китаю” викликали дис-
кусії між китайськими інтелектуалами, що також вплинуло на 
критичне і неоднозначне сприйняття нової зовнішньополітичної 
ініціативи КНР у світі, насамперед у США, Японії та Південній 
Кореї [Кіктенко 2015, 125–137].

3. “Китайська загроза” в глобальному контексті: теорія і 
реальні виклики

Внаслідок успішної реалізації політики реформ і відкритості 
Китай став другою економікою світу і важливим гравцем на між-
народній арені. Сьогодні Китай – це не тільки світовий лідер за 
чисельністю населення з величезним внутрішнім, а також зов-
нішнім потенціалом, а й країна, яка дедалі активніше проявляє 
свою позицію у світових подіях, здійснює масштабні інвестицій-
ні проекти в Азії, Африці та Латинській Америці, змінюючи та-
ким чином сформовану регіональну конфігурацію сил і кидаючи 
виклик інтересам США на глобальному рівні. Азіатська фінансо-
ва криза 1997 року й остання світова економічна криза наочно 
показали сильні сторони китайської економічної системи. Китай 
активно співпрацює з країнами G20 і здійснює великі угоди із за-
купівель з єС та США. Це безпрецедентне зростання КНР на-
прикінці ХХ століття й колосальні перспективи у ХХI столітті 
активно обговорюються в наукових і політичних колах, що, зо-
крема, стосується ідеологічних, економічних і стратегічних ас-
пектів. Ряд дослідників прийшли до висновку, що перетворення 
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Китаю в економічну і військову наддержаву буде нести в най-
ближчому майбутньому загрозу національним інтересам США 
та безпеці в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

3.1. Походження “теорії китайської загрози”
Сучасна “теорія китайської загрози” має свою передісторію і 

бере початок ще в кінці XIX століття, коли французький публі-
цист Поль Леруа Больє (1843–1916) вперше висловив побоюван-
ня щодо “пробудження Сходу” – посилення Китаю і Японії (так 
звана “жовта небезпека”). У другій половині XX століття анти-
китайські настрої на Заході та в країнах західного вибору явно 
чи неявно ґрунтувалися на негативному ставленні до Комуніс-
тичної партії Китаю (КПК), що було пов’язано не тільки із со-
ціальними експериментами Мао Цзедуна, а й діями реформатора 
Ден Сяопіна, спрямованими на придушення демократизації 
суспільства (події 1989 року на площі Тяньаньмень). З початку 
1990-х років “теорія китайської загрози” (中国威胁论, zhōngguó 
wēixié lùn) широко обговорюється на сторінках популярних ви-
дань і в науковій літературі. Сам термін “теорія китайської загро-
зи” часто використовується для позначення літератури, в якій 
зростання Китаю розглядається як загроза іншим країнам. Фор-
мулювання зазначеної концепцій багато в чому пов’язане з тео-
рією переходу влади, розробленою Органскі [Organski 1958], 
відповідно до якої швидкий розвиток недемократичного Китаю, 
швидше за все, викличе войовничу реакцію з боку демократич-
ної країни-лідера (США) та її союзників.

Сучасне формулювання “теорії китайської загрози”, за однією 
з версій, пов’язують з Томохаде Мураї, професором Національ-
ної академії оборони Японії, який у серпні 1990 року написав 
статтю, де Китай подається як потенційний противник. За іншою 
версією, відлік необхідно починати із серпня 1992 року, коли на 
симпозіумі Фонду спадщини у Вашингтоні заступник міністра 
оборони США назвав Китай винним за гонку озброєнь в Азіатсько-
Тихоокеанському регіоні. Окрім того, події кінця того ж року – 
відвідування Ден Сяопіном Півдня Китаю, економічне зростання 
і прийняття закону, згідно з яким затверджувався суверенітет над 
деякими островами в Південно-Китайському і Східно-Китайсь-
кому морях, – були витлумачені деякими японськими ЗМІ як знак 
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зростаючої військової стратегії і гегемонії Китаю [Ateba 2002]. 
Сьогодні “теорія китайської загрози” охоплює весь спектр думок 
щодо зростання Китаю як небезпечного для світового порядку, а 
також судження китайських вчених і міжнародне сприйняття за-
значеної концепції [Rabinovich 2008, 33–47]. Різні прояви “теорії 
китайської загрози” можна зустріти в публікаціях не тільки на 
Заході, а й у Японії, Індії, Тайвані, Південній Кореї та інших 
країнах. Дослідження цієї концепції дозволяє детально просте-
жити вибудовування символічної влади у відносинах “свій – чу-
жий”, а також рамки дискурсу зовнішньополітичних намірів 
Китаю і решти світу.

3.2. Прихильники “теорії китайської загрози”
Після того як у 1993 році Китай став третьою економікою у 

світі, збільшилася кількість досліджень, у яких стратегічні на-
слідки цієї події розглядалися з точки зору існування китайської 
загрози для безпеки Східної Азії. “Теорія китайської загрози” – 
це свого роду відповідь Заходу на швидке економічне зростання 
Китаю, що вперше проявилося в статті американського вченого 
Росса Х. Манро, який попереджав про реальну загрозу США з 
боку ленінського, капіталістичного, меркантилістського, експан-
сіоністського Китаю. При цьому, щоправда, він вважав, що США 
не повинні здійснювати політику стримування щодо Китаю і не 
бути лідером антикитайського альянсу [Munro 1992, 10–16]. Од-
нією з найважливіших публікацій з цього питання стала стаття 
Аарона Фрідберга, в якій американський політолог розмірковує 
про можливі перспективи розвитку багатополярної Азії і ствер-
джує, що після закінчення холодної війни, на відміну від євро-
пейської багатополярної моделі, азіатська характеризується сило-
вими зіткненнями і невизначеністю через відсутність сильних 
економічних та інституційних чинників умиротворення. Фрід-
берг вважає, що Китай може принести великі неприємності азі-
атській системі безпеки через його швидке економічне зростання 
і внутрішні регіональні відмінності [Friedberg 1993/94, 5–33]. У 
той же час Річард Беттс, спираючись на реалістичну і лібераліс-
тичну парадигму, пише, що економічний лібералізм без політич-
ного лібералізму та неолібералізму являтиме собою загрозу. Він 
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стверджує, що хоча більше уваги було зосереджено на потенціалі 
Японії, але, швидше за все, протягом довгого часу загрозу регіо-
ну і світу становитиме Китай [Betts 1993/94].

Девід Шамбо в 1996 році висунув припущення, що Китай має 
намір оскаржити існуючий міжнародний порядок: “Китай на сьо-
годнішній день не задоволений своїм становищем і тому прагне 
змінити існуючий міжнародний порядок і норми міждержавних 
відносин... Це не означає просто шукати місце за столом нормот-
ворчої діяльності міжнародних організацій та нарощувати вплив, 
а спробувати змінити правила й існуючу систему. Пекін хоче ви-
правити історичні образи, і, можливо, він бачить своє законне 
місце в ролі світової держави. Насамперед Китай прагне змінити 
глобальну владу, щоб, зокрема, послабити провідну роль Сполу-
чених Штатів у світових справах... Пекін також прагне виправи-
ти баланс сил регіональної підсистеми Азії...” [Shambaugh 1996, 
186–187]. Трохи пізніше, у 2000 році, Аарон Фрідберг висунув 
гіпотезу про те, що американсько-китайське суперництво прояв-
лятиметься в економічній, військовій та політичній сферах на 
основі припущення, що стратегічне суперництво Китаю і США 
відбуватиметься за домінування в Східній Азії. Тому США повин-
ні визнати той факт, що Китай становить загрозу американським 
інтересам [Friedberg 2000, 17–26]. І незабаром з цього питання 
вже йшли палкі дебати. Джон Маршеймер у своїй монографії 
2001 року “Трагедія політики великої держави” запропонував на 
основі реалістичної теорії сформулювати аргументи для обґрун-
тування теоретичної основи “китайської загрози”. За визначенням 
Міршеймера, великі держави – раціональні суб’єкти, основним 
завданням яких є виживання в анархічній міжнародній системі. 
Великі держави зазвичай володіють певними наступальними вій-
ськовими можливостями, ніколи не впевнені в намірах інших, за-
вжди бояться одна одну й намагаються максимально захистити 
свою частку світової влади. Тому оптимальний спосіб захистити 
свою безпеку – це збільшення відносної потужності великих дер-
жав у світовій системі і, як наслідок, прагнення до гегемонії. 
Звідси Маршеймер робить висновок про можливий виклик для 
США з боку Китаю, який здійснюватиме політику, спрямовану 
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на досягнення регіональної гегемонії [Mearsheimer 2001, 10, 21, 
40]. У результаті проведених дискусій було виділено три основ-
них аспекти “теорії китайської загрози”:

1) Військовий – спираючись на сучасну економічну базу і пе-
редові технології, а також за умов зростання витрат на озброєння 
Китай може в найближчому майбутньому перевершити військо-
вий потенціал США і становитиме загрозу безпеці в Східній Азії. 
У всесвітньо відомій роботі “Зіткнення цивілізацій” Самуель 
Гантінгтон як аргумент своєї концепції наводить “теорію китай-
ської загрози”, стверджуючи, що після закінчення холодної війни 
“значні розбіжності і головне джерело боротьби будуть пов’язані 
з конфліктом культур... [і] головні конфлікти глобальної політики 
відбуватимуться між націями і групами різних цивілізацій” [Hun-
tington 1993, 22]. Але ці конфлікти будуть не культурно-ідеоло-
гічними, а військово-стратегічними, що сформується на основі 
“конфуціансько-ісламського зв’язку”, оскільки відбудеться поси-
лення військової потужності Китаю та розповсюдження зброї ма-
сового знищення в ісламських країнах [Huntington 1993, 22–49]. 
Таким чином, конструюється образ ідеального нового ворога, 
який буде ідеологічно ворожим, расово та культурно відмінним і 
досить сильним у військовому відношенні [Huntington 2004, 266]. 
Це “зіткнення цивілізацій” разом зі старим образом “жовтої не-
безпеки” в Гантінгтона базується на розширенні військової по-
тужності Піднебесної, що тільки підсилює загрозу. 2001 року 
Томас Крістенсен, фахівець у галузі міжнародної безпеки, висло-
вив думку, що ймовірність війни з Китаєм дуже низька і Китай 
не стане конкурентом США, хоча військові можливості в поєд-
нанні з політичною географією Східної Азії, внутрішньою полі-
тикою Китаю та настроями китайських еліт можуть створити 
значні проблеми для американської стратегії безпеки в регіоні 
[Christensen 2001, 5–40]. Тому Сполучені Штати повинні підтри-
мувати свою військову присутність в Азії, стримуючи Китай у 
розвитку його арсеналу ядерної зброї і, таким чином, захищаючи 
Тайвань і Японію з метою збереження балансу сил в Азії.

2) Економічний – приплив дешевих китайських товарів при-
зводить до втрати виробниками (в тому числі американськими) 



52                                                                                              В. О. Кіктенко

своєї частки ринку і викликає зростання безробіття в цих країнах. 
Денні Рой, фахівець у галузі міжнародної безпеки, в 1994 році 
стверджував, що після закінчення холодної війни Китай, а не 
Японія, буде гегемоном у Східній Азії: “Економічний розвиток 
зробить Китай більш наполегливим і менш схильним до співпра-
ці зі своїми сусідами, свої внутрішні можливості Китай буде ви-
користовувати для досягнення політичних цілей, і економічно 
потужний Китай може спровокувати нарощування військової мо-
гутності Японії, що занурить Азію в нову холодну війну” [Roy 
1994, 150]. При збереженні нинішніх темпів економічного зрос-
тання Китай за своїми виробничими можливостями і сукупним 
багатством незабаром випередить держави Азіатсько-Тихоокеан-
ського регіону, що призведе до якісної зміни становища КНР у 
світі – відбудеться перехід від умоглядних геополітичних побу-
дов до зміни реальної зовнішньої політики, яка проявлятиметься 
в нав’язуванні своєї волі іншим країнам. У такому разі Китай 
може повторити долю Великобританії, Радянського Союзу, на-
цистської Німеччини, мілітаристської Японії і США, що вико-
ристали свою міць для встановлення гегемонії в регіоні чи світі. 
Маршеймер стверджує, що велика територія, колосальні трудові 
ресурси та зростаючий економічний вплив дозволять Китаю 
спробувати встановити свою гегемонію в регіоні. Якщо при цьо-
му США втратять свою перевагу і панування в Північно-Східній 
Азії, то Китай, швидше за все, буде розвивати свій аналог док-
трини Монро (“Америка для американців”), але для Азії, щоб 
повністю виключити вплив тут представників західного світу 
[Mearsheimer 2001, 57; Garrett 2003].

3) Культурно-ідеологічний – економічні досягнення дозво-
лять Китаю як конфуціанській культурі і комуністичній ідеоло-
гії кинути виклик західним цінностям у світовому масштабі. 
Бернштейн і Мунро в 1997 році попереджали, що зростання на-
ціоналізму й економічної потужності викличе бажання Китаю 
домінувати в Азії та неминуче призведе до конфлікту із США в 
першому десятилітті XXI століття [Bernstein, Munro 1997, 18–32]. 
Партійне керівництво Китаю виступає проти політичної лібералі-
зації, демократизації, розширення прав людини, вільного обміну 
інформацією й однобоко розуміє міжнародне право, захищаючи 
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винятково свої інтереси, що особливо проявляється в терито-
ріальних суперечках. Тому Китай – це останній комуністичний 
оплот у світі, а значить, недемократична й антизахідна країна 
[Roy 1996, 760].

Прихильники теорії “китайської загрози” вважають, що немає 
ніяких підстав припускати, що Китай уникне логіки розвитку 
наддержави, щоправда, вони не пов’язують це з безпосереднім 
фізичним завоюванням і окупацією сусідніх країн, а вказують на 
можливість використання різних видів примусу для досягнення 
максимальної вигоди. Для всіх цих робіт спільним є те, що під-
несення Китаю розуміється як безпосередня загроза сусідам і ви-
клик інтересам США у Східній Азії. Звідси робиться висновок 
про пряму залежність безпеки в Азії від військової присутності 
США як стабілізуючої сили, а можливість впливу Китаю зале-
жить від його суперництва із США. Таким чином, суть “теорії 
китайської загрози” полягає в тому, що зростання Китаю призве-
де до зіткнення зі США на регіональному або глобальному рівні. 
При цьому прихильники “теорії китайської загрози” розходяться 
в більш точному визначенні китайсько-американських супереч-
ностей на сучасному етапі. У Сполучених Штатах розглядають 
Китай як загрозу передусім у трьох галузях: ЗМІ, наукові дискусії 
і прийняття політичних рішень урядом. Про “китайську загрозу” 
можна довідатися з американських ЗМІ, телевізійних і радіопро-
грам [Yang 2013, 695–711; Меграбова 2013, 110–116], а науковий 
аналіз в основному зводиться до обґрунтування політологами не-
гативних стратегічних наслідків піднесення Китаю для США. 
Така позиція проявляється і на офіційному рівні, зокрема в деба-
тах та офіційних документах Конгресу США.

3.3. Противники “теорії китайської загрози” 
У 1990-ті роки “теорія китайської загрози” зазнала критики 

насамперед з боку китайських вчених, але її противники є й се-
ред американських експертів, які вважають, що ця концепція 
ґрунтується на хибних твердженнях щодо стратегічних можли-
востей Китаю. Так, відомий китаєзнавець Роберт Росс стверджує, 
що немає ніяких підстав говорити про “китайську загрозу”, оскіль-
ки, по-перше, в Китаю немає достатніх військових і політичних 
сил для того, щоб змінити конфігурацію сил в Азії, а по-друге, 
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консервативна зовнішня політика Китаю повністю орієнтована 
на збереження регіональної стабільності. У той час як багато 
прихильників “теорії китайської загрози” виступають за збере-
ження балансу сил і, відповідно, обстоюють необхідність стри-
мування Китаю, Росс вважає, що біполярність у Східній Азії 
(Китай – США) є основою миру і стабільності в регіоні [Ross 
1997, 34]. Збігнев Бжезинський не лише різко виступив проти 
“теорії китайської загрози”, а й підкреслив важливість амери-
кансько-китайських відносин, відкинувши ймовірність того, що 
комуністичний Китай, який переходить у стан олігархічного на-
ціоналізму й етатизму, тим самим обмежуючи свій можливий 
ідеологічний вплив на світ, зможе в найближчі десятиліття кон-
курувати зі США. Замість цього Бжезинський пропонує сприяти 
проведенню політики асиміляції Китаю в широку євразійську 
рівновагу й одночасно підвищенню ролі Китаю в глобальній сис-
темі міжнародних відносин. Таким чином, у розумінні Бжезин-
ського, Китай не буде ні союзником, ні ворогом США, а тільки 
важливим учасником розвитку міжнародної системи [Brzezinski 
2000, 5–21]. У свою чергу, Кеннет Ліберталь стверджує: “У ціло-
му ймовірно, що в майбутньому Китай буде діяти конструктивно 
за умови збереження внутрішньої безпеки, згуртованості, орієн-
тованості на реформи, модернізації, стабільності, відкритості зо-
внішньому світу й ефективної боротьби зі своїми проблемами” 
[Lieberthal 1995, 36–37, 47]. Пітер Гріс досліджував значне зрос-
тання націоналізму в КНР у кінці 1990-х років і дійшов висновку, 
що передусім США повинні ставитися до Китаю як до рівно-
правного партнера, а не як до супротивника, що дозволить ки-
тайським елітам зберегти національне обличчя в очах свого 
народу [Gries 1999, 63–75]. Загалом дискусії про Китай у цей час 
перебували під сильним впливом західного інтелектуального 
дискурсу, що характеризувався впровадженням різноманітних 
теоретичних підходів – від конструктивізму до лібералізму і на-
віть постструктуралізму.

У 2000-ні роки інтерес до “теорії китайської загрози” дещо 
знизився, що було пов’язано насамперед із посиленням терорис-
тичної загрози з боку ісламських екстремістів. При цьому фахівці 
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в галузі міжнародної безпеки з різних теоретичних підходів 
продовжували досліджувати зростання Китаю. Так, наприклад, 
Аластер Джонстон з конструктивістської точки зору стверджу-
вав, що Китай хоча й не повністю згоден з існуючим світовим 
порядком, але при цьому не є ревізіоністською державою й інте-
грований у міжнародні інститути [Johnston 2003, 5–56]. Однак 
вже з початку 2005 року з новою силою продовжилося обгово-
рення “китайської загрози”: в наукових виданнях та ЗМІ було 
висловлено багато побоювань, що агресивна в останні роки по-
ведінка Китаю на світовій арені може кинути виклик впливу 
США в глобальному масштабі [Kaplan 2005, 49–64; Bremmer 
2005, 128–134; Lampton 2005, 73–80; Ross 2005, 81–86]. Роль Ки-
таю як ключового посередника в шестисторонніх переговорах з 
ядерного питання, що стосувалися Північної Кореї, а також дії 
щодо створення регіональних організацій із сусідами (АСЕАН+3, 
Шанхайська організація співробітництва, Саміт Східної Азії) 
також породили побоювання у США стосовно зростання м’якої 
сили Китаю [Krauthammer 2005].

Зі зрозумілих причин найбільш сильна критика “теорії китай-
ської загрози” розгорнулася в роботах китайських вчених, екс-
пертів і журналістів, більшість із яких вважають цю концепцію 
одним із проявів американської політики м’якого стримування з 
метою підпорядкування та зміни Китаю [Wang 2002, 392; Chris-
tensen 2006]. Типовим для китайських учених є твердження, що 
“теорія китайської загрози” була розроблена у США і Японії, а її 
сучасне формулювання вони пов’язують з уже згаданим вище 
професором Мураї Томохіде, а також із деякими іншими публіка-
ціями в мас-медіа США і Японії в 1992–1993 роках [Wang 1997a, 
7–8]. Як правило, подається класифікація “теорії китайської за-
грози” як “теорії економічної загрози”, “теорії воєнної загрози”, 
“теорії цивілізаційної загрози” і “теорії вакууму влади”, а кон-
кретними причинами появи такого розуміння зростання Китаю 
називають прагнення США до гегемонії, мислення Заходу кате-
горіями холодної війни, відсутність у США ворога після закін-
чення холодної війни, ідейно-культурну налаштованість амери-
канців проти Китаю, зростаючу міць Китаю, прагнення Японії 
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до більшого військово-політичному впливу в регіоні та ін. [Wang 
1997, 10–12; Wang 1997a]. У цілому китайські вчені та аналітики 
спростовують саме допущення існування хоч би якої загрози 
світовій спільноті з боку Китаю, а аргументи “теорії китайської 
загрози” переважно сприймаються ними тільки як позиція США. 
Крім того, деякі китайські вчені сприймають “теорію китайської 
загрози” як “теорію змови”, системний проект із прихованими 
мотивами Заходу, однак слід зазначити, що такий підхід не ха-
рактерний для серйозних наукових дискусій у Китаї.

Професор Вільям А. Каллахан зазначає, що «тексти, які міс-
тять різноманітні, суперечливі критичні зауваження на адресу 
КНР, а також тексти, в яких використовується “теорія китайської 
загрози”, сприймаються китайськими вченими сукупно. До того ж 
критично спростовувана “теорія китайської загрози” визначається 
як омана, яку розповсюджують зловмисні іноземці, а замість цьо-
го пропонується “теорія мирного піднесення” як правильне розу-
міння посилення Китаю на світовій арені. Таким цікавим чином 
негативні образи Китаю, які постійно циркулювали в китайських 
текстах, служать для побудови китайської ідентичності через ло-
гіку відчуження, яка відділяє внутрішнього себе від зовнішнього 
іншого» [Callahan 2005, 704]. Критика китайських вчених у ціло-
му спрямована на велику кількість негативних оцінок розвитку 
Китаю: “теорія зіткнення цивілізацій”, “теорія колапсу Китаю”, 
“теорія жовтої небезпеки”, “теорія екологічної кризи Китаю” та 
ін., які загалом позначаються як “теорія китайської загрози”, що 
робить формулювання і, відповідно, розуміння “теорії китайської 
загрози” вкрай неоднозначними. А проте з розвитком критики в 
Китаї і на Заході аргументи противників теорії “китайської за-
грози” стали більш точними:

1) Обмеження агресивної поведінки. Китай не буде загрожу-
вати світу, оскільки сильно залежить від зовнішніх ринків і по-
стачальників (технології, енергетичні ресурси, продовольство). 
Тому керівництво КПК дотримується ідеї економічного розви-
тку країни, що вимагає дотримання політичної стабільності і 
мирних відносин із сусідами [Jiang Zemin speech... 1995, 4]. Крім 
того, такі серйозні внутрішні проблеми, як соціальна нерівність, 
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зростання злочинності, дисбаланс у розвитку регіонів, масштаб-
не забруднення навколишнього середовища, будуть пріоритетни-
ми, і це, швидше за все, виключить саму можливість формування 
агресивної зовнішньої політики Китаю [Austin 1995a, 7; Richard-
son 1995].

2) Обґрунтування неагресивності історією. Як відомо, в до-
модерний період історії імператорський Китай був регіональним 
гегемоном, і, відповідно, історико-культурна модель його роз-
витку вказує на можливість повернення цього статусу в теперіш-
ньому часі. Однак, саме спираючись на минуле, ряд вчених і 
аналітиків стверджують протилежне. Так, Чень Цзянь вважає, що 
китайські правителі, на відміну від західних, були імперіаліста-
ми, бо відмовлялися завойовувати сусідні “варварські” країни 
навіть тоді, коли це було можливо. Випадки ж розширення Під-
небесної імперії були пов’язані тільки з територіальною експан-
сією некитайських династій, які приходили до влади в Китаї 
(наприклад, монгольська Юань (1271–1368) і маньчжурська Цин 
(1644–1912)) [Chen Jian 1993, 194]. Ян Сюетун стверджує, що 
традиційна китайська мораль не ґрунтується на можливості за-
хоплення за допомогою сили і, відповідно, сучасний сильний 
Китай не стане загрозою миру [Yan Xuetong 1995, 6–7]. Дуже 
часто у своїй аргументації мирних намірів спираються на тради-
цію і високопоставлені китайські дипломати [Give China... 1995, 
30]. Політолог У Ченцю стверджує, що немає жодної культурно-
ідеологічної загрози з боку Китаю, бо, по-перше, сучасному ки-
тайському суспільству притаманні матеріалізм і прагматизм, а 
по-друге, Китай не може нічого запропонувати в цій сфері світо-
ві, що стало б викликом Заходу [Wu Chengqiu 2007, 113].

3) Спростування надмірності військових витрат. Зростання 
військових витрат і модернізація армії Китаю пояснюються необ-
хідністю відповідати рівню армій своїх сусідів у регіоні [Yan Xue-
tong 1995, 10], що важко оцінити об’єктивно, оскільки для аналізу 
використовуються різні статистичні підходи.

4) Антикитайські упередження. Обґрунтовується точка зору, 
що в основі “теорії китайської загрози” лежать різні забобони 
(наприклад, останній оплот комунізму) і приховані мотиви (на-
приклад, обґрунтування зростання власних витрат на оборону), 
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що в цілому пов’язано з необхідністю створення образу зовніш-
нього ворога, який зник після розпаду СРСР [Klintworth 1994, 
223; Austin 1995, 4; Shen Qurong 1992, 18].

5) Перевага безпеки над загрозою. Г. Клінтворт критикує “тео-
рію китайської загрози”, стверджуючи, що економічно розвине-
ний, сильний, єдиний і стабільний Китай більш вигідний з точки 
зору безпеки в регіоні і потенційної противаги Японії та Росії. До 
того ж економічне зростання Китаю призведе до великої взаємо-
залежності з країнами-сусідами [Klintworth 1994, 211–212, 219].

Однак при всьому неприйнятті китайським керівництвом та 
науковцями “теорії китайської загрози” панівним є не прагнення 
до повної відмови від цієї концепції, а її певне використання. 
Так, офіційні китайські видання часто посилаються на “теорію 
китайської загрози”, бо вона дуже зручна для конструювання 
ідентичності, неможливої без протиставлення “свій – чужий”. 
Тобто цей дискурс є політично корисним для внутрішньої ауди-
торії, чутливої до питання відносин із зовнішнім світом, що на-
самперед пов’язано з іноземною військовою та торговою інтер-
венцією в Китай у минулому. Більше того, відбувається свого 
роду дзеркальне відображення “теорії китайської загрози”, бо 
стверджується, що це саме Китаю загрожують Сполучені Штати 
разом з іншими західними державами, а також Японія, Індія і 
Тайвань, які вороже ставляться до політичних цінностей КНР. Ці 
країни прагнуть до стримування зростання Китаю, підтримують 
відділення Тайваню від материкового Китаю, симпатизують 
Далай-ламі та уйгурським сепаратистам, а американські військо-
ві союзи сприймаються як вороже материковій частині Китаю 
оточення [Wang Jisi 2011, 68–69].

3.4. можливі перспективи
Сьогодні “теорія китайської загрози” охоплює весь спектр ду-

мок щодо зростання Китаю як небезпечного для світового поряд-
ку, а також критичні судження китайських вчених і міжнародне 
сприйняття цієї концепції. Різні прояви “теорії китайської загро-
зи” можна зустріти в публікаціях не тільки на Заході, а й у Японії, 
Індії, Тайвані, Південній Кореї та інших країнах. Ця концепція є 
яскравою демонстрацією того, як відбувається вибудовування 
символічної влади у відносинах “свій – чужий”, а також показує 
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рамки дискурсу зовнішньополітичних намірів Китаю і решти 
світу. Для прихильників “теорії китайської загрози” Китай – це 
суперник, який бореться за гегемонію в регіоні і в усьому світі, а 
значить, ця країна загрожує західному способу життя у своєму 
прагненні до влади і відновлення історичної справедливості. Та-
кий підхід є редукціоністським за своєю суттю, оскільки будь-які 
дії Китаю сприйматимуться як загроза і, відповідно, будь-які 
спроби здійснення політики взаємодії будуть приречені на про-
вал. А проте ряд недавніх публікацій показує, що багато вчених 
продовжують вважати Китай “агресивним і напористим тигром, 
який показує свої кігті”. З китайської ж точки зору “теорія китай-
ської загрози” – це засіб для США та їхніх союзників у регіоні 
очорнити політичну систему Китаю і дестабілізувати китайську 
зовнішню політику, ба більше того, ця концепція в цілому визна-
чається як расистська. Подальший розвиток “теорії китайської 
загрози”, мабуть, перебуватиме під впливом трьох факторів, як-
от: 1) криза сучасних західних капіталістичних моделей еконо-
мічного розвитку і зростання привабливості “китайської моделі”; 
2) припущення, що Китай ставатиме дедалі більш експансіоніст-
ською країною; 3) криза ідентичності в західних країнах, і особ-
ливо у США, може вплинути на ще більшу демонізацію Китаю 
[Кіктенко 2015a, 117–125].

4. “Китайська мрія” як теорія нового етапу модернізації 
КНР

Соціально-економічні перетворення Китаю привели до суттє-
вих змін у самому суспільстві і структурі влади, які сьогодні іс-
тотно відрізняються від того, що було в часи архітектора реформ 
Ден Сяопіна: політичні лідери стають дедалі менш впливовими, 
слабшає вплив партії на суспільство, яке все більше і більше на-
буває рис плюралізму. Формується абсолютно новий політичний 
простір, де одночасно посилюються вплив західних і відроджен-
ня традиційних цінностей. У цих непростих для правлячої партії 
умовах була запропонована нова ідеологія – концепція “китай-
ська мрія” (中国梦, zhōngguó mèng) як ідея національного від-
родження, в якій робиться спроба об’єднати традицію і модерн 
з метою виходу на новий етап проведення реформ. Загальне 
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“піднесення Китаю”, його швидкозростаюча економіка і серед-
ній клас привернули увагу дослідників і до концепції “китайська 
мрія”, про що можна судити з великої кількості коментарів у сві-
товій блогосфері, а також наукових публікацій і монографій. 
Серед найцікавіших надрукованих книг необхідно відзначити 
роботи західних вчених – це Н. Марс і А. Хорнсбі – “Китайська 
мрія – суспільство в процесі будівництва” (дослідження урбані-
зації і переходу до соціалістичної ринкової економіки в 1980-ті та 
1990-ті роки) [Mars, Hornsby 2008], Дж. Стадвелл – “Китайська 
мрія: пошуки останнього незасвоєного ринку на Землі” [Studwell 
2003], Х. Ван – “Китайська мрія: піднесення світового середнього 
класу і що це означає для вас” (соціологічний аналіз середнього 
класу) [Wang 2010], Ж. Лемос – “Кінець китайської мрії: чому 
китайці бояться майбутнього” (перспективи соціально-економіч-
ного розвитку) [Lemos 2012], – а також китайських авторів – Лю 
Цзюньжу “Китайська мрія” [Li Junru 2006] і Лю Мінфу «“Китай-
ська мрія”: велика сила мислення і стратегічне становище в по-
стамериканську еру» [Liu Mingfu 2015] (роль Китаю в новому 
світовому порядку). Це дослідження концепту “китайська мрія” 
пов’язане з трьома аспектами (історичні передумови, внутріш-
ній зміст і міжнародний контекст).

4.1. “Китайська мрія” в історичному дискурсі: легітим-
ність, наратив і внутрішня політика

У сучасний період історії ідея національного відродження (复
兴, fùxīng) використовувалася багатьма лідерами Китаю (від Чан 
Кайши до Цзян Цземіня і Ху Цзінтао) для мобілізації населення 
на шляху революційних перетворень або проведення реформ. І 
хоча Сі Цзіньпін запропонував нову ідеологічну концепцію, але 
за своєю суттю це продовження досить старих і апробованих на 
практиці суспільно-політичних ідей, тому важливим аспектом є 
вивчення формування в історичному дискурсі “китайської мрії”, 
яка в офіційних виступах поки що не дістала чіткого визначення. 
Сі Цзіньпін, імовірно, перший китайський лідер, який викорис-
товував термін “мрія” для інтерпретації минулого і моделювання 
майбутнього, але в традиційній китайській культурі вже в дав-
ній період сформувалися і протягом тисячоліть існували стійкі 
утопічні концепції (大同, dàtóng; 太平, tàipíng; 井田, jǐng tián). 



Китай у сучасному світі: мирне піднесення, відродження нації...         61

Наприкінці XIX століття під впливом західних ідей про історич-
ний розвиток і прогрес ці традиційні утопічні уявлення були ра-
дикально переосмислені, що найбільш повно виражено в роботах 
філософа, теоретика китайського націоналізму, Кан Ювея (康有
为, 1858–1927) та одного з найбільш шанованих у Китаї політич-
них діячів, “батька нації”, Сунь Ятсена (孙逸仙, 1866–1925). Ці-
каво, що у творі Кан Ювея “Книга Великого єднання” (“大同书”, 
“Dàtóng shū”) вперше в Китаї образ ідеального світу було пере-
несено в майбутнє. Найбільш чітко висловив проект нової дер-
жави Сунь Ятсен: “Моя ідея полягає в бажанні використовувати 
іноземний капіталізм для створення соціалізму в Китаї, так, щоб, 
гармонійно поєднуючи ці дві економічні сили, які рухають люд-
ство вперед, змусити їх діяти разом і тим самим прискорити роз-
виток майбутньої світової цивілізації” [Сунь Ятсен 1964, 321].

У новітній період історії Мао Цзедуну належать два варіанти 
“мрії”: спочатку про реалізацію соціалізму і комунізму, тобто 
створення ідеального суспільства без гноблення і нерівності, з 
достатком їжі і матеріальних благ, а потім, під час Культурної 
революції, визначення Китаю як центру світової революції. Але 
серед усіх лідерів Китаю в постімператорський період Мао Цзе-
дун – єдиний, хто у своїй ідеології не використав концепцію “від-
родження”. У цей період історії лідери КПК взагалі не залучали 
минуле Китаю, й особливо визначення “національне принижен-
ня”, для обґрунтування своєї ідеології, легітимності та історич-
ного дискурсу. Замість цього Мао Цзедун використав теорію 
класової боротьби для пояснення суті китайської революції, іно-
земного імперіалізму і громадянських воєн, а пропагандистська 
машина переконувала китайських громадян у тому, що під керів-
ництвом їхнього “великого керманича” КПК досягла всіх пере-
мог, що було способом мобілізації населення та забезпечення 
легітимності влади (відповідно до класифікації М. Вебера це ха-
ризматична легітимність) [Вебер 1998, 165–166]. Замість при-
низливого минулого Мао Цзедун використовує для формування 
дискурсу революційні перемоги сьогодення, а під час Культурної 
революції націоналізм і патріотизм були відкинуті як “буржуазна 
ідеологія”, як такі, що суперечать принципам інтернаціоналізму 
[Ding 1995, 164]. У цілому національна історія в цей період була 
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підпорядкована цілям побудови соціалізму і комунізму, а Китай 
у період Культурної революції визначався центром світової ре-
волюції.

Прем’єр Держради КНР Чжоу Еньлай у 1972 році запропону-
вав ще один варіант національної історії – “чотири модернізації”, 
що означало реформування чотирьох ключових галузей: промис-
ловості, сільського господарства, оборони, науки і техніки4. Ден 
Сяопін також говорить про проведення “чотирьох модернізацій”, 
але в його визначенні Китай – це не центр світового розвитку, а, 
навпаки, відстала країна, яка перебуває далеко позаду від розви-
нених країн, що вже здійснили модернізацію. Тому в 1978 році 
для боротьби з “бандою чотирьох” і подолання помилок Куль-
турної революції Ден Сяопін висуває гасло “активізація Китаю” 
(振兴中华, zhènxīng zhōnghuá), яке, по суті, лежить в основі і сьо-
годнішнього формулювання “китайської мрії” Сі Цзіньпіна, що 
загалом зводиться до мети перетворення Китаю в потужну і ба-
гату державу з високим рівнем життя населення [Bondes, Heep 
2013, 317–334]. Якщо час Мао Цзедуна – це героїчне втілення 
вічних, трансцендентних істин марксизму, космічно-часовий 
синтез традиції і модерну, то ера Ден Сяопіна – це вивільнення 
народної енергії для досягнення матеріальних благ, що триває й 
донині. Після 1989 року Цзян Цземінь розвивав ідею “активізації 
Китаю”, але, на відміну від Ден Сяопіна, риторика в цей час була 
зосереджена на критиці західних держав, які зображувалися го-
ловне джерело відсталості і страждань Китаю. “Китайська мрія” 
пов’язана з концепцією “соціалістична культура” (社会主义文化, 
shèhuì zhǔyì wénhuà), яка сьогодні спирається на традиційні катего-
рії китайської культури, і в першу чергу це стосується конфуціан-
ської думки [Морозова 2007, 147]. А. В. Ломанов так говорить 

4 1954 року в Китаї відбулася перша сесія Всекитайських зборів на-
родних представників першого скликання (далі – ВЗНП). На ній керів-
ництво нового Китаю вперше висловило ідею модернізації в чотирьох 
галузях. Наприкінці 1964 року прем’єр Держради КНР Чжоу Еньлай за 
пропозицією Мао Цзедуна офіційно висунув ідею модернізації в цих 
галузях. А ще через 10 років по тому, у січні 1975 року, на першій сесії 
ВЗНП четвертого скликання прем’єр сформулював велику мету “чоти-
рьох модернізацій”.
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про старі ідеї в сучасній китайській думці: «Більше двох тисячо-
літь тому в Китаї виникла ідея суспільства “великого єднання” 
(датун), коли “Піднебесна належить усім”, і в нових умовах вона 
стала синонімом ідеї соціалізму. Стародавні конфуціанці вважали, 
що щаблем до цього ідеального суспільства є суспільство “мало-
го добробуту” (小康, xiăokāng), коли люди забезпечені основни-
ми умовами для життя. Обидві ідеї увійшли в китайські політич-
ні проекти XX ст. – мрія про “велике єднання” захопила лідера 
демократичної революції 1911 року Сунь Ятсена, а в 1979 році 
“архітектор реформ” Ден Сяопін проголосив мету створити в 
Китаї суспільство “малого добробуту”» [Ломанов]. Це, по суті, є 
реанімацією традиційної схеми суспільного розвитку, в якій ви-
ділялися фази розквіту і занепаду країни, перехід від стану хаосу 
до відновлення впорядкованості. Як відомо, китайська традицій-
на діалектика базувалася не на боротьбі протилежностей, а на 
концепції 和 (hé, єдність у різноманітті) і 中庸 (zhōngyōng, вчен-
ня про серединність): дотримання необхідної помірності і непри-
йняття двох крайнощів – надлишку та нестачі; засудження всякої 
крайності і прагнення до повноцінного й осмисленого життя; 
примирення протиборчих сторін, утвердження принципу толе-
рантності; вироблення усереднених норм і цінностей, прийнятних 
для широких верств населення, зняття напруженості опозицій-
них орієнтацій; більш складне розуміння суспільного прогресу і 
поетапне досягнення поставлених цілей (не навпростець, а в об-
хід). У наші дні “завершення всебічного будівництва суспільства 
малого добробуту” проголошено частиною “китайської мрії”.

З початку 1990-х років партійні лідери починають використо-
вувати нове визначення – “велике відродження китайської нації” 
(中国民族的伟大复兴, zhōngguó mínzú de wěidà fùxīng), де слово 
“відродження” (复兴, fùxīng) має підкреслити головне завдання 
партії – відновлення колишнього становища і слави Китаю, а не 
побудова комунізму (націоналістичний ухил). В ортодоксальному 
варіанті КПК була авангардом китайського пролетаріату, але вже 
в 1996 році Цзян Цземінь характеризує КПК як національно-па-
тріотичну силу [Jiang Zemin 1996], а в 1997 році на XV з’їзді ЦК 
КПК гасло “велике відродження китайської нації” дістало своє 
ідейне оформлення лише як “початкова стадія соціалізму” і було 
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оголошено, що вся попередня діяльність партії та численні жертви 
служили цій великій меті відновлення колишньої величі Китаю. 
2002 року Цзян Цземінь на XVI з’їзді партії говорить про те, що 
“велике відродження китайської нації” на шляху побудови соціа-
лізму китайського зразка є “серйозним призначенням, покладеним 
на партію історією та епохою” і, що вельми цікаво, КПК повинна 
представляти “передові продуктивні сили, передову китайську 
культуру, корінні інтереси більшості” [Jiang Zemin 2002], тобто 
інтереси не тільки робітників і селян, а й багатьох підприємців 
(кінець революційної ідеології). На думку В. Г. Гельбраса, тут від-
булося об’єднання практично всіх колишніх, нинішніх і майбут-
ніх починань партії [Гельбрас 2003, 80–90], але додамо, що це 
об’єднання дуже різних за своєю суттю ідеологем.

Ху Цзіньтао в порівнянні з Цзян Цземінем зайняв більш вира-
жену націоналістичну позицію, про що можна судити, наприклад, 
з назви його політичного звіту, представленого на XVII з’їзді пар-
тії в жовтні 2007 року, – “Загальні принципи Великого відро-
дження китайської нації” [Hu Jintao 2007]. У доповіді на XVIII з’їз-
ді КПК Ху Цзіньтао представив “соціалістичні серцевинні цін-
нісні погляди” (社会主义核心价值观, shèhuì zhǔyì héxīn jiàzhíguān), 
що в китайській політичній публіцистиці дістало назву “три 
просування”, “набір із 12 цінностей” або “цінності у 24 ієроглі-
фах” [Ломанов 2013, 6]. Загалом їх можна охарактеризувати як 
цінності на рівні держави (цивілізованість, гармонія), суспіль-
ства (свобода, рівність) та індивіда (патріотизм, чесність). Ху 
Цзіньтао розвинув ідеї відродження нації шляхом введення ново-
го концепту – “гармонійне суспільство” (和谐社会, héxié shèhuì). 
Одним з негативних проявів здійснення політики реформ і від-
критості стало посилення соціальної напруженості, і Ху Цзіньтао 
побачив у конфуціанській концепції гармонії можливість зняття 
суперечностей не тільки всередині Китаю, а й у відносинах з 
іншими державами. Незважаючи на пропаганду гармонійного 
суспільства, в період правління Ху Цзіньтао відбулося суттєве 
зростання напруженості на всіх рівнях, у тому числі відбулося 
загострення етнічних відносин між китайцями і так званими на-
ціональними меншинами в Тибеті і Сіньцзяні, а також погіршен-
ня відносин з деякими сусідніми державами через територіальні 
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суперечки. Окрім того, у своєму виступі на XVIII з’їзді КПК Ху 
Цзіньтао вказав на необхідність зміни методів (方式, fāngshì) еко-
номічного розвитку (ринковий курс, підтримка високих темпів 
зростання, зміна пріоритетів і ліквідація диспропорцій), але при 
цьому Китай не повинен повторювати західну політичну модель, 
що очевидно вказує на визнання автохтонної лінії розвитку.

З самого початку свого вступу на посаду Сі Цзіньпін у листо-
паді 2012 року почав просувати концепцію “китайської мрії” (中
国梦, zhōngguó mèng) [Xi Pledges... 2012], яка найбільш повно 
була ним сформульована на 1-й сесії Всекитайських зборів на-
родних представників КНР 12 скликання (17.03.2013) – “здій-
снювати відродження китайської нації” [习近平… 2013], про що, 
втім, говорили і попередні керівники. У цьому своєму березнево-
му виступі Сі Цзіньпін визначив цілі, завдання, ціннісні орієнтири 
(сильна і багата держава (国家富强, guójiā fùqiáng), національне 
відродження (民族振兴, mínzú zhènxīng), народне щастя (人民
幸福, rénmín xìngfú)), а також загальний вектор реформ у кон-
тексті основної стратегії розвитку Китаю “на шляху змін”. Ф. Фу-
куяма вбачає культурні корені економічної активності в діловій і 
трудовій етиці, національній ціннісно-орієнтованій державній 
політиці та управлінні підприємством. У своїй книзі “Довіра: со-
ціальні чесноти і шлях до процвітання” він пише: “Оскільки фа-
мілістичний характер китайського ділового життя має глибоке 
коріння в китайській культурній спадщині, саме в ній нам слід 
шукати пояснення його унікальних особливостей. ˂ ... ˃ І су-
часний, і традиційний Китай дотримується одних зразків еко-
номічної поведінки: постійне піднесення і занепад розрізнених 
сімейних підприємств, їхня нездатність до інституалізації та іс-
нування протягом життя більш ніж двох-трьох поколінь, загальна 
недовіра до чужинців і стійке небажання сімей приймати у своє 
лоно неродичів, соціальні перешкоди для накопичення капіталу 
у вигляді традицій спадкування – всі ці фактори існували в ки-
тайському суспільстві задовго до початку післявоєнної індустріа-
лізації Тайваню, Гонконгу, Сінгапуру і самої КНР” [Фукуяма 
2004]. Досягнення “китайської мрії” ґрунтується на перерахова-
них цінностях і реалізується на основі особливої моделі соціаль-
ного управління, яка одним з першочергових завдань ставить 
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побудову сильної, конкурентоспроможної економіки [Дамбаева, 
Морозова 2013, 11]. Таким чином, сучасна китайська система 
цінностей є поєднанням марксизму, соціалізму, керівництва ком-
партії – власна ідеологія, а також багатство, демократія, цивілі-
зація – ціннісні елементи, засновані на людській природі та 
прогресі людської цивілізації (共同价值, gòngtóng jiàzhí, загальні 
цінності). Можна сказати, що, відмовившись за роки реформ від 
мислення категоріями класового антагонізму, в КНР зробили 
ставку на допущення всього, що буде працювати на створення 
могутньої і багатої держави та реалізацію “китайської мрії” про 
велике відродження китайської нації. Це сильно нагадує остаточ-
ну радянізацію комунізму за часів Сталіна, коли побудова нового 
суспільства стала національним проектом.

В інтерв’ю 1 травня 2013 р. новий лідер пояснив своє звер-
нення до “китайської мрії” бажанням “сколихнути дух усієї на-
ції”, “зібрати воєдино сили всієї країни”. “Мета нашої майбут-
ньої боротьби, – сказав Сі Цзіньпін, – така: до 2020 р. ВВП і 
середньодушові доходи міського і сільського населення повинні 
подвоїтися в порівнянні з показником 2010 р.; має бути повною 
мірою завершено побудову середньозаможного суспільства. До 
середини нинішнього століття ми повинні перетворити країну в 
багату, могутню, демократичну, цивілізовану, гармонійну соціа-
лістичну державу і здійснити китайську мрію про велике відро-
дження китайської нації” [Си Цзиньпин... 2013, 16]. А для втілен-
ня в життя “китайської мрії” необхідно неухильно дотримуватися 
шляху соціалізму з китайською специфікою, продовжувати полі-
тику реформ і відкритості. Після цього Сі Цзіньпін у багатьох 
своїх публічних виступах почав повторювати головні тези нової 
ідеології [习近平… 2013b], що, крім того, дістало потужну про-
пагандистську підтримку на різних інформаційних ресурсах 
КПК. Так, наприклад, керівник відділу пропаганди ЦК КПК Лю 
Циба у своїй статті, надрукованій у найвпливовішій газеті Ки-
таю – “Женьмінь жибао”, визначає “китайську мрію” як “місію” 
нового керівництва та “політичний маніфест” для партії і краї-
ни, як “головну стратегічну думку” для розвитку соціалізму з 
китайською специфікою [刘奇葆 2013]. Звідси стає зрозуміло, 
що “китайська мрія” – визначальна концепція для формування 
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державного управління та подальшого політичного розвитку 
КНР у період правління Сі Цзіньпіна.

Загалом, запропонована Сі Цзіньпіном “китайська мрія” об’єд-
нує в собі частину “мрії” Мао Цзедуна (побудова соціалізму), 
ідею “активізації Китаю” Ден Сяопіна і Цзян Цземіня, а також 
концепцію “гармонійного суспільства” Ху Цзіньтао. Як бачимо, 
“китайська мрія” продовжує традиційний наратив, який зводить-
ся до того, що тільки під керівництвом КПК китайський народ 
може побудувати більш досконале суспільство, про що раніше 
говорив Мао Цзедун, а сьогодні ту ж думку повторює Сі Цзінь-
пін. Але, на відміну від “наукового розвитку” Ху Цзіньтао або 
“потрійного представництва” Цзян Цземіня, “китайська мрія” 
повинна вселити китайцям почуття величі, щоб зробити свій 
внесок у піднесення Китаю, який повинен подолати проблеми 
соціально-економічного та політичного розвитку, котрі існують 
на Заході.

4.2. міф, травма і відродження
 “Китайська мрія” виступає лейтмотивом оновленої політики, 

як національна ідея (дух китайської нації), основою якої стають 
соціалістичний економічний розвиток, підтримка і стимулюван-
ня наукової концепції розвитку, гармонія культурних і матеріаль-
них цінностей. Сі Цзіньпін вважає, що це найграндіозніша ідея, 
висунута за останні десятиліття, що відображає процвітання і 
національне відродження (复兴, fùxīng) Китаю [Xi Pledges... 
2012]. Це слово використовується для того, щоб підкреслити 
важливість змін у Китаї – повернення до колишньої величі, а не 
досягнення нового стану, остаточно долаючи негативні наслідки 
так званого “століття національного приниження”, яке тривало з 
початку Першої опіумної війни (1839–1842) та до кінця ки-
тайсько-японської війни в 1945 році (міф і травма). Тому не ви-
падково 29 листопада 2012 р. Сі Цзіньпін вперше публічно заявив 
про свою концепцію “китайська мрія” під час виступу на вистав-
ці “Дорога відродження” в Національному музеї Китаю, який він 
відвідав разом із членами Постійного комітету Політбюро КПК. 
Це була одна з постійних експозицій музею, в якій був показаний 
історичний шлях Китаю від Першої опіумної війни до сьогод-
нішнього дня, з особливим акцентом на “столітті національного 
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приниження”. Сі Цзіньпін у своєму виступі так охарактеризував 
цей час: “Китайська нація подолала безпрецедентні труднощі і 
зазнала колосальних втрат у сучасній світовій історії” [Xi Pled-
ges... 2012]. Багато вчених звертали увагу на важливість “прини-
ження” і “відродження” для формування ідентичності в китай-
ській внутрішній політиці. Так, Ван Чжен вважає “приниження” 
невід’ємною частиною створення національної ідентичності та 
національного потенціалу для різних періодів історії Китаю 
[Wang Zheng 2012], У. Каллахан стверджує, що “століття націо-
нального приниження” є наративом сучасної китайської історії 
[Callahan 2004, 206], а П. Гріс пропонує розуміти сучасний ки-
тайський націоналізм у контексті “століття національного при-
ниження” [Gries 2004]. Самосвідомість китайського народу має 
подолати перенесений досвід приниження від західного і япон-
ського імперіалізму, для того щоб повернути Китай до його при-
родного стану потужності серединної держави (中国, zhōngguó) 
світу, що й стане досягненням “китайської мрії”. Таким чином, 
на відміну від “американської мрії”, яка пов’язана із захистом ін-
дивідуальних прав, “китайська мрія” – це зміцнення прав країни.

Концепт “китайська мрія”, що закликає до відродження нації, 
несе, крім політичного й економічного, важливе ідеологічне на-
вантаження. Включення в цей концепт поняття “національне від-
родження” є офіційною реабілітацією традиційної китайської 
думки, ренесансом конфуціанства, хоча й поки що дуже обереж-
ним. Поява нового концепту покликала до життя енергійні дис-
кусії, як всередині, та і за межами Китаю, про те, що означає 
бути китайцем, як розуміти Китай і, що більш важливо, яке май-
бутнє Китаю і всього світу. Оскільки ці обговорення, справді, 
пронизують все китайське суспільство, то вони, у свою чергу, по-
родили альтернативні сценарії перспектив розвитку Китаю, один 
з яких розглядає варіант втрати влади КПК, хоча сьогодні це 
складно уявити. Деякі вчені висловлюють думку, що КПК може 
використовувати ці дискусії для придушення критиків, подібно 
до того, як Мао Цзедун зробив під час проведення кампанії “Сто 
квітів” (1956–1957 роки). Наприклад, ліберальна газета “Southern 
Weekly”, що базується в Гуанчжоу, спробувала опублікувати ре-
дакційну статтю під заголовком “Китайська мрія: мрія конститу-
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ціоналізму”, в якій висловлювалася думка про необхідність 
поділу повноважень, але вона була піддана цензурі з боку влади.

4.3. “Китайська мрія” у міжнародному контексті
Останнім часом у Китаї часто згадують виголошені в 1956 ро-

ці слова Мао Цзедуна про те, що на початку XXI століття Китай 
як країна з великою територією і населенням стане досить розви-
неною для того, щоб “зробити значний внесок у розвиток люд-
ства”. Про те ж саме говорив у 1985 році Ден Сяопін, який від-
значив, що в міру наближення до рівня розвинених країн Китай 
матиме у світі іншу вагу та вплив і зможе зробити великий вне-
сок у розвиток людства. Тепер цю тезу розвиває Сі Цзіньпін. В 
інтерв’ю зарубіжним ЗМІ в травні 2013 р. він підкреслив, що Ки-
тай буде не тільки розвиватися сам, а й нести відповідальність за 
розвиток усього світу і робити внесок у цей розвиток, створю-
вати блага не тільки для народу Китаю, а й для народів усього 
світу: “Здійснення китайської мрії принесе світові мир, а не по-
трясіння, це шанс, а не загроза” [Ломанов]. Зовнішня політика 
Китаю кардинально змінила свій характер, що пов’язано з відмо-
вою від висунутого в кінці 1970-х років Ден Сяопіном гасла 
“Стриманість, стриманість і ще раз стриманість”. Згідно з тодіш-
нім підходом китайські дипломати демонстрували, що країна 
ставить перед собою винятково мирні цілі, її зовнішня політика 
спрямована на забезпечення умов для внутрішнього розвитку. 
Офіційний Пекін уникав говорити про будь-які інтереси за ме-
жами власної території і не втручався в міжнародні конфлікти, 
обмежуючись формулюванням своєї позиції, яка зазвичай зводи-
лася до закликів вирішувати всі суперечки мирним шляхом. Офі-
ційно цей курс залишається незмінним, але сьогодні формується 
нова ідеологія зовнішньої та оборонної політики. Основні еле-
менти цієї ідеології такі: 1) Китай протягом століть зазнавав 
“приниження” з боку Великобританії, Росії, Франції, Японії, а 
потім СРСР і США (анексія територій, пограбування, нехтування 
національними інтересами); 2) Китай завжди був мирною держа-
вою, а приєднання неханських народів було здійснено з їхньої 
власної волі, і, крім того, ці народи отримали допомогу, яка сприя-
ла їхньому розвитку; 3) на цей час США – це конкурент Китаю; 
4) для подальшого зростання Китай гостро потребує різного роду 
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ресурсів, за які з кожним роком все жорсткіше ведеться бороть-
ба, отже, китайська армія повинна бути готова до захисту інтер-
есів своєї країни в будь-якому регіоні світу; 5) Китай як носій 
давньої культури і власник ефективної економіки довів свою пе-
ревагу над іншими країнами, а значить, Китай повинен стати сві-
товим лідером і найпотужнішою країною (“китайська мрія”). Як 
слушно зазначив В. Г. Гельбрас, сьогодні «ідеї “великого відро-
дження нації Китаю” надано нового змісту, нового напрямку і 
нової форми реалізації. У зведеному вигляді вона втілена в гло-
бальній стратегії зовнішньоекономічного наступу, що дістала по-
пулярність під девізом “Йти зовні”» [Гельбрас 2003, 84]. Таким 
чином, “китайська мрія” набуває нового, наднаціонального і все-
охопного характеру.

Ключове місце в процесі відродження китайської нації відво-
диться стимулюванню розвитку Китаю шляхом підвищення “м’я-
кої сили” (软实力, ruǎn shílì) держави. У середині 2000-х років 
після тривалих дискусій влада Китаю заявила про необхідність 
нарощення власної “м’якої сили” і культурного суперництва з 
іншими країнами. Активна робота розгорнулася незабаром піс-
ля приходу на пост партійного лідера Ху Цзіньтао. 2007 року 
XVII з’їзд КПК сформулював завдання збільшення потенціалу 
“м’якої сили” культури. У зв’язку з цим досягнення “китайської 
мрії” як нового вектора розвитку китайського суспільства та дер-
жави не обходить стороною і якісну характеристику сучасного 
Китаю як нового центру “м’якої сили”, створення якого є части-
ною цілеспрямованої довгострокової політики держави. Керівни-
цтво країни намагається підвищити міжнародний вплив китай-
ської культури і розширити присутність культурної продукції 
Китаю на світовому ринку. Нарощування “м’якої сили” в контек-
сті розвитку національної культури залишається одним із ключо-
вих завдань у політиці КПК. Важливим кроком стало поєднання 
заходів щодо розвитку культури усередині КНР зі зростанням її 
міжнародного впливу. Комплексна стратегія побудови “могутньої 
культурної держави” затверджена в жовтні 2011 р. на шостому 
пленумі ЦК КПК 17-го скликання. Більш того, китайська влада в 
цей час приділяє велику увагу як створенню оновленої системи 
основних цінностей соціалізму, так і стимулюванню процесу 
китаїзації: “…широко розгортати виховання в дусі традиційних 
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китайських ідеалів, згуртовувати та об’єднувати народ під вели-
ким прапором соціалізму з китайською специфікою” (з виступу 
Ху Цзіньтао на XVIII з’їзді КПК) [Полный текст доклада... 2012]. 
З розвитком усіх сфер суспільного життя культура все більше і 
більше стає не тільки важливим джерелом возз’єднання китай-
ської нації, а й важливим елементом конкуренції в політиці між-
народного впливу цієї держави.

Сьогодні в Китаї можна почути про необхідність зміцнення 
“м’якої сили” культури і перетворення її у “тверду істину”, що 
очевидно проявилося в недавніх публікаціях офіційних військо-
вих аналітиків. Так, у книзі «“Китайська мрія”: велика сила 
мислення і стратегічне становище в постамериканську еру» про-
фесор Університету національної оборони (входить у систему 
Міноборони КНР) старший полковник Лю Мінфу (刘明福) ви-
словлює думку, що у XXI столітті Китай повинен стати першою 
державою світу, оскільки в разі перемоги США в цьому проти-
стоянні він буде відкинутий на узбіччя світового розвитку. І якщо 
Китай не перевершить по військовій могутності США і Росію, то 
буде всього лише третьорозрядною військовою державою [Liu 
Mingfu 2015]. Про надзвичайну важливість збройних сил Китаю 
заявив і Сі Цзіньпін під час поїздки в грудні 2013 р. в провінцію 
Гуадун: “Для того щоб реалізувати мрію про відродження китай-
ської нації, країна повинна в першу чергу в повному обсязі реалі-
зувати мрію про потужні збройні сили” [The Yomiuri Shimbun 
2013]. Все частіше звучить твердження, що “китайська мрія” 
потрібна не тільки Китаю, а й усьому світу, якому може бути ко-
рисна китайська модель розвитку. Крім того, Китай сьогодні 
демонструє процес національного відродження і культурної 
трансформації, яка являє собою включення досягнень західної 
цивілізації і вплив на розвиток світової цивілізації.

Відповідно до офіційних партійних джерел “китайська мрія” – 
суть соціалізму з китайською специфікою, ідеологічний сигнал 
про те, що Китай повинен бути не тільки світовою фабрикою і 
найбільшим ринком, а й країною з високим рівнем життя насе-
лення. Однак у цей концепт ще мають повірити і самі китайці, 
які в Інтернеті часто жартують, що справжня “китайська мрія” – 
це отримання Green Card та еміграція в США [Кіктенко 2015b, 
106–114].
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5. Роль теорії “м’якої сили” у створенні нового образу 
Китаю

У світовій політиці Китай виступає глобальним гравцем, який 
постійно підкреслює мирний характер свого зростання, уникаю-
чи при цьому застосування воєнних чи політичних дій, які могли 
б бути сприйняті насамперед США як загроза. Зовнішня політи-
ка КНР зазнала величезних змін у другій половині минулого сто-
ліття – від періоду війни і революції до епохи миру та розвитку. 
Швидке економічне зростання і поглиблення інтеграції у світову 
систему наприкінці ХХ – на початку XXI століття принесли Ки-
таю нові стратегічні можливості, які лідери КПК використовують 
для забезпечення “мирного піднесення” Китаю на основі вико-
ристання “м’якої сили” (культурна привабливість, політичні цін-
ності, моделі розвитку, міжнародні установи, міжнародний імідж 
та економічні досягнення). В останнє десятиліття відбулося зна-
чне посилення впливу Китаю не лише в Азії, а й в усьому світі. 
Це пов’язано не тільки зі збільшенням економічної та військової 
могутності, а й з успішним застосуванням “м’якої сили” (реклама 
китайських цінностей, масове тиражування культурних продук-
тів, 24-годинне китайське телебачення і радіомовлення, спрямо-
вані насамперед на Південно-Східну Азію, збільшення допомоги 
країнам Азії, заохочення іноземних студентів до вивчення китай-
ської мови та активна участь у таких регіональних організаціях, 
як Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН)). Ця стаття 
присвячена питанню про те, як Китай прагне перебудувати і 
спроектувати свою “м’яку силу” в процесі створення нового об-
разу країни (面子, miànzi) на глобальному рівні, що пов’язано з її 
колективною ідентичністю і престижем. У сучасному політично-
му та інформаційному середовищі це має особливе значення, бо 
будь-яка серйозна помилка (“втрата обличчя”), зроблена Китаєм 
на міжнародній арені, може підірвати легітимність керівництва 
та уряду всередині країни. Доречно згадати знаменитий вислів 
Чжоу Еньлая про те, що “в міжнародних справах немає дріб-
ниць” (外事无小事, wàishì wú xiǎoshì). Слід звернути особливу 
увагу на значний сплеск вживання поняття “м’яка сила” в ки-
тайських ЗМІ і наукових виданнях. Ця концепція стала настіль-
ки популярна серед китайських політичних лідерів, вчених і 
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журналістів, що виникла необхідність пильного дослідження тео-
рії та практики “м’якої сили” як, можливо, одного з найважливі-
ших аспектів зовнішньополітичної стратегії сучасного Китаю.

У 1990 році Дж. Най сформулював концепцію “м’якої сили” 
як нового суб’єкта дискурсу міжнародних відносин у своїй осно-
воположній роботі “Bound to Lead: The Changing Nature of Ameri-
can Power” [Nye 1990], що згодом дістало розвиток у його книзі 
2004 року “Soft Power: The Means to Success in World Politics” 
[Nye 2004]. На відміну від “жорсткої сили”, заснованої на вико-
ристанні в зовнішній політиці збройного насильства, воєнного 
втручання, економічного тиску і підкупу, “м’яка сила” – це здат-
ність домагатися бажаного шляхом використання в ролі ресурсів 
владного впливу, привабливі політичні іміджі, соціально-еконо-
мічний лад і моделі розвитку держави, добробут країни і куль-
турні цінності, що транслюються ЗМІ. Дж. Най спочатку вважав, 
що не слід перебільшувати посилення “м’якої сили” Китаю, чиї 
культурні цінності хоч і привабливі, але досить обмежені в по-
рівнянні зі США та європою через відсутність у Китаї інтелек-
туальної свободи, а також політичну корупцію і “тайванське пи-
тання”. Однак у статті, опублікованій 29 грудня 2005 року у “Wall 
Street Journal”, він стверджує, що “м’яка сила” Китаю стрімко 
зростає в Азії і США повинні цьому протидіяти [Nye 2005].

5.1. Виникнення теорії “м’якої сили” в Китаї та дискусії 
навколо неї

Сучасні китайські теорії міжнародних відносин ґрунтуються 
на марксистській версії реалізму, який ігнорує більшість захід-
них концепцій, але “м’яка сила” Дж. Ная стала винятком і широ-
ко використовується в роботах китайських вчених. Незабаром 
після появи цієї теорії, в 1993 році, головний радник голови КНР 
Цзян Цземіня і колишній професор Фуданського університету 
(Шанхай) Ван Хунін опублікував статтю, в якій вказувалося на 
необхідність зміцнення “м’якої сили” Китаю [刘德斌 2004]. Цен-
тральна теза в аргументації Ван Хуніна – культура є основним 
джерелом “м’якої сили” держави: «...якщо країна має чудову 
культуру та ідеологічну систему, то інші країни, як правило, йдуть 
за нею... Тому не потрібно використовувати “жорстку силу”, яка 
дорожча і менш ефективна» [Wang Huning 1993, 91]. Такий підхід 
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був підтриманий більшістю китайських аналітиків, що просте-
жується в численних наукових працях, а також у різних виступах 
китайських лідерів. 1997 року професор Нанькайського універ-
ситету Пан Чжун’ін опублікував статтю про стратегію та управ-
ління, в якій концепція “м’якої сили” використовувалася більш 
обґрунтовано [庞中英 1997, 49–51], а в 1999 році Шень Цзіжу 
знову говорить про необхідність зміцнення “м’якої сили” Китаю 
[沈骥如 1999, 12–13]. Однак до кінця 1990-х років китайські ін-
телектуали не обговорювали питання конкретного застосування 
цієї концепції для національної стратегії Китаю. Швидке еконо-
мічне зростання Китаю почало впливати і на зростання зацікав-
леності у світових справах, що пов’язано й з “образом Китаю”, 
який багато в чому створюється за допомогою “м’якої сили”.

У китайських ЗМІ почали широко висвітлювати світові нови-
ни, що, у свою чергу, зумовило активні дискусії з питань світової 
і зовнішньої політики, які відбувалися не тільки на урядовому 
рівні, а й у рамках громадянського суспільства. Все це в результа-
ті вплинуло на зміну самосвідомості китайців, а також самооцін-
ки китайського уряду [中国崛起-通向… 2005, 126–127]. Китай 
успішно подолав Азіатську фінансову кризу 1997–1998 років, що 
також посприяло позитивному сприйняттю країни у світі [Lamp-
ton 2006, 307]. Після цих подій китайські вчені сформулювали 
нову національну стратегію, яка була спрямована на перехід Ки-
таю від регіонального до глобального лідерства. Так з’явилася 
концепція “всеосяжної національної сили” (综合国力, zònghé 
guólì), в якій “м’яка сила” стала важливим компонентом. Цьому 
питанню був присвячений цілий ряд досліджень, в яких концеп-
ція “всеосяжної національної сили” ще може називатися “велика 
стратегія” (大战略, dà zhànlüè). Наприклад, у 1999 році Хуан Шо-
фен описує “всеосяжну національну силу” як поєднання “жор-
сткої сили” (економіка, наука і техніка, армія і природні ресурси), 
“м’якої сили” (політика, дипломатія, державні структури, культура 
та освіта) і “координаційної сили” (політичні структури і лідери, 
організація прийняття рішень, можливості управління й коорди-
нації реформ). У серпні 2002 року Китайський інститут міжна-
родних досліджень (中国国际问题研究所, Zhōngguó guójì wèntí 
yánjiū suǒ) провів конференцію на тему «Значення і вплив “м’якої 
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сили” в зовнішній політиці США». Після цього почали з’являтися 
публікації, в яких здійснювалася критика теорії Дж. Ная, а також 
стверджувалося, що таке розуміння “м’якої сили” в основному 
стосується американського досвіду і, відповідно, необхідне інше 
її визначення для Китаю [庞中英 1997; 庞中英 2005; 葉自成 2003; 
中国… 2005; 中国大国… 2004; 中国的大… 2005; 中国崛起及… 
2005; 中国崛起-通向… 2005; 2005中国… 2005 та багато інших]. 
У середині 2000-х років дискусія остаточно вийшла за межі нау-
кового обговорення, бо “м’яка сила з китайською специфікою” 
привернула увагу керівництва Китаю, а також широкого загалу, і 
в результаті було досягнуто консенсусу щодо вирішальної ролі 
“м’якої сили” в зовнішній політиці Китаю.

Під час більш широкої дискусії щодо перспектив розвитку зо-
внішньої та внутрішньої політики Китаю склалися два підходи 
стосовно теорії “м’якої сили”. Перший, домінуючий, представле-
ний провідними китайськими соціологами і філософами, які до-
тримуються аргументації Ван Хун’іна щодо культури як головного 
джерела “м’якої сили”. Відповідно до другого підходу, в основ-
ному представленого роботами фахівців у галузі міжнародних 
відносин, основою “м’якої сили” визначається політична влада, 
хоча й не заперечується роль культури. Для Юй Сіньтяня, провід-
ного представника першого напряму, всі ідеї, концепції, інститу-
ти та принципи політики, що працюють у контексті “м’якої 
сили”, не можуть бути відокремлені від національної культури. 
Концепція Дж. Ная, на думку представників цього підходу, пере-
гукується з ідеями державного управління таких давньокитай-
ських мислителів, як Конфуцій (551–479 рр. до н. е.), Сунь-цзи 
(544–496 рр. до н. е.) і Мо-цзи (470–390 рр. до н. е.). Конфуцій 
проповідував “золоте правило”: “чини з іншими так, як би ти хо-
тів, щоб чинили з тобою”; виступав за обмеження і регулювання 
державної влади. Чільний представник раннього конфуціанства 
Мен-цзи (372–289 рр. до н. е.) вважав, що в доброчесного прави-
теля не може бути супротивників у світі і тому він може легко за-
воювати підтримку народних мас, у тому числі пригноблених 
людей в інших країнах. У цілому конфуціанство, панівна ідеоло-
гія Китаю, протягом більше 2000 років виступало за те, що дер-
жава може бути лідером не пригнічуючи, а подаючи приклад і 
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визнаючи своєрідність іншого. Мо-цзи, засновник школи мо-цзя, 
вважав, що застосування сили буде тільки породжувати конфлік-
ти і злочини. Ці філософські системи вплинули на формування 
такої державної політики, в якій загрозам внутрішньої безпеки 
протиставляється доброчесний правитель і шляхетний чоловік. 
Ще одна важлива складова традиційної китайської думки – це 
військова стратегія (Сунь-цзи), яка бореться за щось, на відміну 
від західної, яка бореться проти чогось. У китайській стратегії 
остаточна мета війни – це зміна розуму ворога, і філософи різних 
шкіл, визнаючи небезпеки війни, рекомендували досягати цієї 
мети, якщо можливо, без фактичної битви. Тому велика увага 
приділяється дипломатичному маневруванню, а не воєнній кон-
фронтації, та, відповідно, найкраща стратегія війни полягає в 
придушенні планів, а не в реальному бойовому зіткненні. Все це 
побічно вказує на ідеологію “м’якої сили” у філософії стародав-
нього Китаю: 1) теоретична і практична перевага стратегічної 
оборони в поєднанні з дипломатичними інтригами і створенням 
альянсів, а не вторгнення, поневолення або знищення противни-
ка; 2) відмова від військової сили або обмежене її застосування 
для досягнення політичних цілей; 3) воєнне мистецтво – це не 
насильство, а мистецтво підпорядкування. У китайській філосо-
фії мораль, закон і співпраця визначалися основою відносин між 
державами, людська природа не вважалася злою від народження, 
стверджувалася можливість досягнення миру і співробітництва 
між державами, а також створення союзів між ними, що передба-
чає узгодження інтересів різних суб’єктів. А стародавня концеп-
ція “гармонії” (和, hé) визначається основою китайської куль-
турної привабливості в сучасну епоху культурної диверсифікації 
та глобалізації, коли західна цивілізація дала світові науково-тех-
нічну революцію, індивідуалізм і ліберально-демократичні цін-
ності, але разом з тим це призвело до екологічних катастроф, зне-
цінення соціальної етики, посилення міжнародних і регіональних 
конфліктів. Робиться висновок, що традиційна китайська культу-
ра, яка ґрунтується на антропоцентризмі (以人为本, yǐrén wéiběn) 
і єдності природи та людини (天人合一, tianren heyi), може дати 
альтернативні підходи для вирішення таких проблем постінду-
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стріального суспільства, як бідність, забруднення навколишнього 
середовища і регіональні конфлікти [Yu Xintian 2008].

Однак китайське розуміння теорії “м’якої сили” дещо відріз-
няється від оригіналу і далеке від єдиного визначення цієї кон-
цепції, бо сам термін по-різному перекладають китайською мо-
вою: найчастіше вживаються ruǎn shílì (软实力), ruǎn quánlì (软
权力), ruǎn lìliàng (软力量) та ruǎn guólì (软国力). Якщо за 
Дж. Наєм міць держави складається із “жорсткої сили” (військо-
вої та економічної) і “м’якої сили” (культура, ідеологія та зовніш-
ня політика), які тісно пов’язані одна з одною і важко диферен-
ціюються в самій практиці влади [Nye 2004, x, 7, 18–19, 30–32], 
то в китайській інтерпретації “м’яка сила” – це ментальне, а 
“жорстка сила” – це матеріальне [Zhu Majie 2002, 20]. Крім того, 
в китайському світогляді вираз культури йде від внутрішнього 
(内心, nèixīn), а не від зовнішнього (面子, miànzi), як у західній 
традиції мислення. По-різному розуміється в китайській і захід-
ній традиціях сила примусу (влада). Як правило, “влада”, пере-
кладається китайською мовою словом quánlì (权力), що має два 
основних значення: “влада і становище в суспільстві” та “мати 
повноваження”. На практиці quánlì завжди було пов’язане з мис-
тецтвом хитрого правління (权术, quánshù). Крім того, в китай-
ській філософії влада завжди поєднувалася з мораллю: згідно із 
вченням Конфуція (551–478 рр. до н. е.) мораль дає силу (“стати 
мудрецем всередині й імператором зовні” (“内圣外王”, “nèi shèng 
wài wáng”), тобто “управляти іншими, удосконалюючи себе”), а 
Лао-цзи (6–5 ст. до н. е.) вчив “управляти, не роблячи нічого, що 
проти природи” (“无为而治”, “wúwéi ér zhì”), тобто використову-
вати силу, яка походить із природи (принцип не-діяння, (无为, 
wúwéi)). Специфіка “м’якої сили” Китаю полягає в тому, що вона 
спирається на принцип гармонії, який передбачає гармонію у 
всіх сферах життя – гармонію між людиною і природою в цілому 
та між людьми й між державами зокрема. Гармонія розглядаєть-
ся як базовий принцип сталого та ефективного розвитку для до-
сягнення моральної висоти в міжнародних відносинах. На цьому 
принципі вибудовується єдність “м’якої сили” і “жорсткої сили” 
з китайською специфікою як усередині країни, так і за її межами 



78                                                                                              В. О. Кіктенко

[Лю Цзайци 2009, 151]. Лю Цзайці зазначає, що, на думку китай-
ських політологів, існує нерозривний діалектичний зв’язок між 
“м’якою силою” і “жорсткою силою”. “М’яка сила” трактується 
ними як “мудрість”, що проявляється під час застосування “жор-
сткої сили”. Зміцнення “жорсткої сили” пов’язане зі зростанням 
“м’якої сили”. І навіть у тому випадку, коли “жорстка сила” дещо 
зміцнюється, сукупна державна міць може скоротитися у зв’язку 
з ослабленням “м’якої сили” [Лю Цзайци 2009, 154]. У цілому 
традиційна китайська філософія вважала, що влада походить з 
моралі і природи, але при цьому не було створено жодної китай-
ської теорії міжнародних відносин, бо не були вироблені такі 
поняття, як “нація”, “національна держава”, “суверенітет” і “між-
народна система”, а замість цього була запропонована концепція 
“піднебесна” (天下, tiānxià, “все, що є під небом”) [Wang Yiwei 
2005]. Ще в період правління династії Хань відбулася дискусія 
щодо методів ведення зовнішньої політики (“盐铁论”, “Супереч-
ка про сіль і залізо”), в ході якої конфуціанці виступили проти 
своїх антагоністів, легістів, які спиралися на “жорстку силу” 
(верховенство закону і система жорстких покарань). Замість цьо-
го вони запропонували керувати варварами за межами Китаю 
шляхом перетворення їх у láihuá (来华) – народи, що поділяють 
цінності китайської цивілізації (“м’яка сила”) [Хуань Куань 2001; 
2002]. Цей підхід виявився ефективним не тільки в періоди під-
несення Піднебесної імперії і визнання прикордонними держава-
ми її політичної могутності й культурного лідерства, а й навіть 
коли відбувалося захоплення Китаю кочовими імперіями, які в 
результаті повністю китаїзувалися (найяскравіші приклади – це 
монгольська династія Юань і маньчжурська династія Цин). Кон-
фуціанські і в цілому китайські цінності стали помітною частиною 
“м’якої сили” зовнішньої політики КНР тільки в останні роки, на 
відміну від революційного і маоїстського періоду, коли з ними 
велася жорстока боротьба.

Сьогодні “м’яка сила” в Китаї розглядається як частина стра-
тегії національного розвитку (інституційні реформи) або як 
складова зовнішньої політики (забезпечення подальшого зрос-
тання Китаю). Деякі китайські вчені розглядають зміцнення 
“м’якої сили” як засіб подолання внутрішніх проблем Китаю, що 
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виникли в результаті гонитви за економічним зростанням в 
останні десятиліття. Так, професор Пекінського університету 
є Цзичен стверджує, що Китай повинен спробувати зміцнити 
свою “м’яку силу” у внутрішній економіці і зовнішній політиці, 
для того щоб уникнути долі Радянського Союзу, який, на його 
думку, хоча і був сильною військовою державою (“жорстка 
сила”), але зникнув через ослаблення “м’якої сили” і, відповідно, 
зниження міжнародного впливу. Так само Пан Чжун’ін ствер-
джує, що “м’яка сила” необхідна для того, щоб стати світовою 
державою, але досягти цього можна тільки шляхом підвищення 
ефективності управління: соціалістична демократія, раціоналі-
зація економічної структури, подолання економічної нерівності і 
дисбалансу [葉自成 2003, 116–117]. 2005 року Чжан Ювень і 
Хуан Женьвей вперше визначили “м’яку силу” одним із критері-
їв для оцінки збільшення національної могутності Китаю [2005
中国… 2005, 273–280]. За визначенням Глезера і Мерфі, китай-
ський підхід до “м’якої сили” є цілісним, бо поєднує власні і за-
рубіжні аспекти політичного розвитку цього концепту [Glaser, 
Murphy 2009, 20]. Загальна формула китайської “м’якої сили” – 
це економічний розвиток у поєднанні зі створенням гармонійного 
суспільства шляхом здійснення внутрішніх інституційних ре-
форм і заклик до гармонійного розвитку світу (принцип мирного 
співіснування). Це знайшло відображення у двох взаємопов’язаних 
проблемах, які стоять перед китайським керівництвом: 1) як за-
безпечити внутрішню соціальну стабільність в умовах зростаю-
чих очікувань і швидких змін, 2) як впливати на міжнародну 
обстановку для забезпечення продовження зростання Китаю.

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

КНР використовував як “жорстку”, так і “м’яку силу”. Відразу 
після утворення Китайської Народної Республіки в 1950 році Ра-
дянський Союз, як “старший брат”, почав надавати колосальну 
допомогу своєму головному союзникові на Далекому Сході. У 
результаті цього була створена потужна промислова база і нала-
годжене виробництво сучасної зброї (зокрема ядерної), що, на 
думку Мао Цзедуна, повинно було змусити західні країни всерйоз 
сприймати Китай. У той же час китайські лідери також говорили 
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про ідеологічну привабливість нового Китаю в порівнянні з ні-
бито деморалізованим і непопулярним Заходом у нещодавно де-
колонізованих країнах. Після виникнення китайсько-радянського 
суперництва в кінці 1950-х років ця позиція ще більш посилила-
ся, оскільки тепер Китай подавався як головний двигун револю-
ційних перетворень у світі і як найкраща економічна та політична 
модель для країн, що розвиваються. Крім того, протягом багатьох 
десятиліть китайський варіант комуністичної ідеології привертав 
увагу комуністів у всьому світі, що, по суті, також є прикладом 
дії “м’якої сили”. Зокрема, збірка “Цитати Мао Цзедуна” (“毛主
席语录”, “Máo zhǔxí yǔlù”) була перекладена багатьма іноземни-
ми мовами і стала доступною практично в кожній країні світу, 
що сприяло поширенню маоїзму далеко за межами Китаю, особ-
ливо в 1960-ті роки [毛主席语录 1964].

Разом з початком Політики реформ і відкритості (改革开放, 
gǎigé kāifàng) протягом багатьох років керівники Китаю ухиля-
лися від міжнародних проблем глобального рівня. Це було 
пов’язано з принципом, сформульованим Ден Сяопіном, – “при-
ховувати можливості й чекати свого часу” (韬光养晦, tāoguān 
gyǎnghuì), тобто Китай повинен бути стабільним і мирним для 
досягнення максимально ефективного економічного розвитку. 
Завдяки вражаючому економічному зростанню протягом остан-
ніх кількох десятиліть Китай значно збільшив свою “жорстку 
силу”, але серед китайських еліт існує чітке розуміння, що Ки-
таю не вистачає “м’якої сили” для підтримки і зміцнення своєї 
стратегії розвитку. У зв’язку з цим в останні роки відбулося по-
силення зовнішньої пропаганди (外部宣传, wàibù xuānchuán) і 
громадської дипломатії (公共外交, gōnggòng wàijiāo) в надії на 
створення більш сприятливої міжнародної обстановки для своїх 
стратегій і дій. На думку більшості вчених, початком активної 
фази застосування китайської “м’якої сили” є Азіатська фінансо-
ва криза 1997 року. У цей час західні країни не поспішали реагу-
вати на кризу, а в Пекіні було ухвалене рішення не девальвувати 
свою валюту, що було сприйнято як захист інтересів всієї Азії. 
Китайські лідери визнали важливість практики застосування 
“м’якої сили” у здійсненні зовнішньої політики. До цього рішен-
ня їх підштовхували невдалі приклади “жорсткої сили” під час 
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кризи в Тайванській протоці 1995–1996 років і територіальних 
суперечок у Південно-Китайському морі. Замість того щоб вда-
ватися до воєнних дій, Китай почав використовувати менш кон-
фронтаційний підхід, щоб вирішити свої проблеми з державами 
АСЕАН. 2002 року Китай підписав Декларацію про поведінку 
сторін у Південно-Китайському морі та угоду про створення зони 
вільної торгівлі між Китаєм та АСЕАН протягом десяти років. 
Таким чином, починаючи з 1997 року, роль “м’якої сили” в зов-
нішній політиці КНР дедалі більше зростала, що було спрямова-
но на створення позитивного образу Китаю в регіоні і в усьому 
світі як великого джерела прямих іноземних інвестицій.

У 2003 році китайським керівництвом були оприлюднені ідеї 
“мирного піднесення” (和平崛起, hépíng juéqǐ), “мирного розвит-
ку” (和平发展, hépíng fāzhǎn) [Кіктенко 2015, 125–137] і “гармо-
нійного суспільства” (和谐社会, héxié shèhuì), а в китайських ЗМІ 
та академічних колах активізувалася дискусія щодо китайської 
моделі розвитку, що дістало назву “Пекінський консенсус” як 
альтернатива “Вашингтонського консенсусу”. Таке протистав-
лення дістало продовження, коли деякі китайські вчені і журна-
лісти сприяли формуванню поняття “китайської мрії” (中国梦, 
zhōngguó mèng) на противагу “американській мрії”, що також 
мало підкреслити відмінні цінності, ідеали і можливості Китаю 
[Кіктенко 2015, 106–114]. Значне посилення інтересу вищого ке-
рівництва КПК до концепції “м’якої сили” відбулося в період 
правління Ху Цзіньтао. У травні 2004 року Політбюро ЦК КПК 
(中国共产党中央政治局, zhōngguó gòngchǎndǎng zhōngyāng zhèn-
gzhì jú) провело 13 семінарів на тему “Розвиток і процвітання 
китайської філософії і соціальних наук”, фоном яких було впро-
вадження “Пекінського консенсусу” та посилення міжнародного 
інтересу до китайської моделі розвитку. Результати цих обгово-
рень не були опубліковані, і тому немає точних даних про прий-
няті рішення, але, за твердженням Ян Таоюаня, проведення цього 
семінару є яскравим доказом того, що китайські керівники роз-
глядають зміцнення “м’якої сили” зі стратегічної точки зору. 
Спочатку “м’яка сила” використовувалася тільки в зовнішній по-
літиці для перетворення Китаю в глобальну державу, витоки чого 
можна виявити в п’яти принципах мирного співіснування епохи 
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Мао Цзедуна, що виступала проти біполярної системи світово-
го устрою, в “новій концепції безпеки”, спрямованій проти 
НАТО й американо-японського альянсу. У цілому дискусії щодо 
“м’якої сили” в цей період були систематичними і пов’язаними 
з теоріями “мирного піднесення Китаю” та “гармонійного сві-
ту”. Сформувалися два підходи до застосування “м’якої сили”: 
1) контрзаходи американській “м’якій силі”; 2) засіб для досяг-
нення Китаєм статусу світової держави. Відповідно до цього ки-
тайські вчені стверджують, що Китай у цей час стикається з 
двома завданнями, які мають бути вирішені за допомогою 
“м’якої сили”: 1) критика теорії “китайської загрози”, що пови-
нно переконати світове співтовариство, й особливо азіатські 
країни, в тому, що “піднесення Китаю” має мирний характер і 
вигідне усім країнам [Кіктенко 2015, 117–125]; 2) поширення у 
світі позиції Китаю.

У жовтні 2007 року на XVII з’їзді КПК була представлена 
офіційна китайська версія “м’якої сили”, а також визначені кон-
кретні завдання її здійснення: 1) “створювати систему стрижне-
вих соціалістичних цінностей, збільшувати притягальні і цемен-
туючі сили соціалістичної ідеології”; 2) “формувати гармонійну 
культуру, виховувати цивілізовані звичаї”; 3) “поширювати націо-
нальну культуру, будувати загальний духовний осередок китай-
ської нації”; 4) “просувати новаторство в культурі, посилювати 
життєву силу розвитку культури” [Лю Цзайци 2009, 150]. Згідно 
з цієї стратегії до 2020 року буде досягнуто рівня середньоза-
можного суспільства (小康, xiăokāng), помітно підвищиться су-
купна міць держави шляхом піднесення економіки, науки та 
освіти, що перетворить Китай у найпривабливішу країну у світі. 
Таким чином, у внутрішній політиці “м’яка сила” сприяє підне-
сенню національного духу, зміцненню ідентичності народу, збе-
реженню і розвитку стародавньої китайської культури, а також 
підтримує єдність Китаю, в зовнішній політиці “м’яка сила” по-
винна посилити міжнародний вплив Китаю та сприяти взаємо-
розумінню між народами. Сьогодні “м’яка сила” Китаю спи-
рається на три ресурси: 1) китайську модель розвитку (соціалізм із 
китайською специфікою, “Пекінський консенсус”), 2) теорію мир-
ного розвитку в зовнішній політиці (“мирне піднесення Китаю” і 
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“гармонійний світ”, 3) цінності китайської цивілізації (китай-
ський погляд на світ, 中国的理念, zhōngguó de lǐniàn).

Усвідомлюючи переваги “м’якої сили”, китайські керівники 
прагнуть поглибити відносини з усіма регіонами світу, зокрема з 
країнами, що розвиваються (Африка, Америка, Близький Схід, 
Південно-Східна Азія та ін.). Офіційний Пекін використовує різ-
ні інструменти для того, щоб ще більше посилити свій вплив, 
зокрема економічні стимули, військову співпрацю і культурний 
вплив. Хоча ці відносини значною мірою ґрунтуються на торго-
вельно-економічному співробітництві, Китай також прагне вико-
ристовувати механізми регіональної економічної інтеграції та 
забезпечення безпеки, підкреслюючи при цьому основоположну 
роль ООН, окрім того, бере участь у гуманітарних місіях, надан-
ні пільгових кредитів і полегшенні тягаря заборгованості, розши-
рення культурних програм і наукових обмінів. Існує особливий 
підхід Китаю до побудови відносин: тотальне здійснення політи-
ки дружби, яка підкреслює важливість державного суверенітету і 
невтручання з метою забезпечення стабільного доступу до ре-
сурсів і відкриття нових ринків для зростання своєї економіка 
[Alterman, Garver 2008, 19]. При цьому виділяються геополітичні 
особливості використання “м’якої сили” в кожному конкретному 
регіоні. Виходячи із власного розуміння важливості “м’якої 
сили” для подальшого зростання країни, китайські політичні лі-
дери і вчені намагаються визначити власні способи підвищення 
статусу КНР у світі. Загалом залишаючись вірними принципам 
Ден Сяопіна, вони вважають, що Китай повинен балансувати 
між активністю та обережністю, для того щоб посилити зовніш-
ню політику і продовжувати внутрішню трансформацію на осно-
ві компромісів, а не конфронтації. Це вже очевидно проявилося у 
використанні більш конструктивного підходу до регіональних і 
глобальних питань та уважному ставленні до реакції у світі на 
зростаючу “жорстку силу” Китаю. Нова концепція світового по-
рядку в уявленні офіційного Пекіна ґрунтується на “мирному 
піднесенні Китаю” і “м’якій силі”. Крім того, офіційний Пекін 
на основі концепції “м’якої сили” розробив власну інтерпрета-
цію нового міжнародного порядку і конкретизував зовнішньо-
політичну доктрину: 1) п’ять принципів мирного співіснування; 
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2) взаємовигідні економічні контакти; 3) розвиток діалогу для 
зміцнення довіри і мирного врегулювання суперечок; 4) “мирне 
піднесення” або “мирний розвиток”, Китаю для підтримки миру 
в усьому світі.

За часів керівництва Цзян Цземіня (1989–2002) і Ху Цзіньтао 
(2002–2012) були зроблені значні зусилля для підвищення іміджу 
Китаю за кордоном. В епоху Цзян Цземіня, особливо після 
1992 року, це, головним чином, було пов’язано з просуванням 
китайської економіки у світі, а також стимулюванням іноземних 
інвестицій і торгівлі. В епоху Ху Цзіньтао використання “м’якої 
сили” було основною метою, але все ж таки міжнародний імідж 
Китаю не тільки не покращився, а й навіть погіршився, на що 
вказують, зокрема, опитування громадської думки Інституту 
Геллапа та інших подібних організацій. Тому не випадково на-
ступний Генеральний секретар ЦК КПК Сі Цзіньпін у серпні 
2013 року у своєму виступі зазначив, що Китай повинен поши-
рювати нові ідеї та перспективи для держав, що розвиваються, а 
також підкреслив необхідність зміцнення китайських ЗМІ шля-
хом використання інноваційних методів інформаційно-пропаган-
дистської роботи з метою поширення знань про історію та сучас-
ний розвиток Китаю на міжнародному рівні [习近平  2013c]. У 
січня 2014 року на нараді Політбюро ЦК КПК Сі Цзіньпін гово-
рить про необхідність збільшення фінансування для цих завдань 
і про те, що Китай має бути відомий у світі як цивілізована краї-
на з багатою історією, етнічно єдина і культурно різноманітна, як 
країна розвиненої економіки, культурного процвітання та куль-
турної єдності, якою керує ефективний уряд. Крім того, Сі Цзінь-
пін зазначив, що соціалістичний Китай повинен сприйматися у 
світі як відповідальна країна, яка виступає за мир і розвиток, як 
гарант міжнародної справедливості і правосуддя, що в цілому є 
величезним внеском у розвиток людства [习近平 2014]. 8 серпня 
2014 року Сі Цзіньпін дав старт новій стратегії державного 
управління та створенню ЗМІ нового типу (新型主流媒体, xīnxíng 
zhǔliú méitǐ) як потужних, впливових і надійних, що вказує на 
підвищення ролі “м’якої сили”, в якій виділяється три ключо-
вих моменти. 1) Створення правильної історії Китаю (讲一个好
中国故事, jiǎng yīgè hǎo zhōngguó gùshì), тобто єдиного варіанта 
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розуміння традиційної китайської культури для світової аудиторії 
(для здійснення цієї роботи Інститути Конфуція і китайські куль-
турні центри є найважливішими інструментами). 2) Концепція 
“китайської мрії” (中国梦, zhōngguó mèng), яка використовується 
для економічного співробітництва з акцентом на партнерстві і 
розвитку (наприклад, геоекономічний мегапроект “Один пояс, 
один шлях” (“一带一路”, “yīdài yīlù”). На відміну від політики 
конфронтації в роки холодної війни, концепція проекту “Один 
пояс, один шлях” зосереджена на економічній співпраці і не по-
в’язана з ідеологією. Більше того, стверджується, що це не про-
сто європо-азіатський проект, а новий тип міжнародних відносин 
зі спільністю інтересів, що допоможе не тільки покласти край за-
лякуванню слабких держав сильними, а й усунути політичну та 
економічну нерівність старого порядку. 3) Концепція “багата 
країна, сильна армія” (富国强兵, fùguó qiángbīng) для внутріш-
ньої аудиторії фокусується на готовності Китаю стати на захист 
своїх інтересів, а для світової аудиторії це меседж про прагнення 
Китаю до “мирного піднесення” своєї міжнародної могутності і 
впливу [Peng Guangqian 2014].

Сьогодні рейтинг Китаю у світі в цілому позитивний, хоча 
дані істотно відрізняються в різних країнах і регіонах. У 43 краї-
нах 49 % публікацій у ЗМІ висловлюють позитивну думку про 
Китай, а 32 % – негативну, але загальний імідж Китаю в Сполу-
чених Штатах і європі в основному негативний. Тільки 35 % аме-
риканців мають позитивний погляд на Китай, у той час як 55 % – 
негативний. Більш негативно ставляться республіканці (65 %), 
дещо менше – демократи (53 %) і незалежні (51 %). Цікаво від-
значити, що імідж Китаю в США став більш негативним в остан-
ні роки, бо раніше, у 2011 році, половина американців позитивно 
ставилися до Китаю [Dugan 2015]. Приблизно половина або біль-
ше половини опитаних в Італії, Німеччині, Польщі, Іспанії та 
Франції негативно ставляться до Китаю. Тільки Великобританія 
є єдиною країною європейського Союзу, в якій думка про Китай 
наближається до позитивної. По-різному ставляться до Китаю і 
в країнах Азії. Дві третини опитаних переважно в мусульман-
ських країнах Азії (Пакистан, Бангладеш, Малайзія та Індоне-
зія), буддійському Таїланді, а також у Південній Кореї позитивно 
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ставляться до Китаю. Але при цьому негативне ставлення відзна-
чено в Японії, В’єтнамі, Філіппінах, що багато в чому зумовлено 
територіальними суперечками з Пекіном. В основному позитив-
не ставлення в африканських країнах на південь від Сахари – 
безумовний успіх китайської зовнішньополітичної та зовнішньо-
економічної діяльності в цьому регіоні. У країнах Латинської 
Америки домінує позитивне ставлення, хоча цей показник змен-
шився в Бразилії та Аргентині. При цьому цікаво відзначити, що 
дані досліджень вказують на більш позитивне ставлення до Ки-
таю у всіх країнах світу молодого покоління (люди у віці від 19 
до 29 років) [China’s Image 2014]. Однак, згідно з оцінками екс-
пертів, “м’яка сила” Китаю ще не перевершила Японію, США і 
Південну Корею, країни, які володіють великою привабливістю у 
світі [Holik 2011, 231]. До того ж якщо в США і Японії “м’яка 
сила” Китаю поступається південнокорейській, то в Індонезії та 
В’єтнамі цей вплив перевищив Південну Корею. Загальна дина-
міка розвитку китайської економіки дозволяє стверджувати, що в 
найближчому майбутньому вплив Китаю в регіоні буде близь-
кий до впливу США та Японії. Китай у США, Індонезії та 
В’єтнамі вже випереджає Південну Корею за рівнем своєї еконо-
мічної привабливості. Поки що Китай відстає від США і Японії 
в популяризації університетської системи освіти та наукових 
технологій, хоча японці, індонезійці та в’єтнамці вважають, що 
вплив Китаю в цих сферах вже можна порівняти зі США. Також 
значно китайська “м’яка сила” поступається США, Японії і 
Південній Кореї у сфері поп-культури. Але найбільш слабким 
місцем китайської “м’якої сили” є її політична складова, що 
пов’язано з державним устроєм КНР [Holik 2011, 228]. Крім 
того, межа між державними та недержавними суб’єктами в Ки-
таї не завжди ясна, а китайську допомогу та інвестиції часто не 
можна розрізнити, що, правда, приносить певні вигоди, бо пар-
тія-держава майже завжди володіє частиною акцій іноземних 
підприємств у Китаї та здійснює таким чином вплив на процеси 
двосторонньої співпраці.

Загалом специфіка китайського варіанта “м’якої сили” може 
бути виражена в таких положеннях: 1) величезна увага цій кон-
цепції приділяється особами, що ухвалюють державні рішення 
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та / або впливають на громадську думку, 2) китайський дискурс 
значною мірою відповідає концептуальній основі теорії Дж. Ная, 
але не обмежується нею; 3) на відміну від первинного формулю-
вання Дж. Ная щодо ефективності “м’якої сили” в досягненні 
зовнішньополітичних цілей, китайський дискурс часто діє в на-
ціональному контексті і використовується для внутрішньополі-
тичних цілей; 4) “м’яка сила” у викладі китайських аналітиків, 
як і раніше, залишається слабкою ланкою, оскільки в основному 
використовується для “оборонних” цілей – виправлення образу 
Китаю у світі: боротьба з помилковими уявленнями і відповідь 
на культурні та політичні успіхи Заходу в Китаї. Це вказує на до-
мінування в Китаї західної філософії і відсутність на сьогодніш-
ній день таких цінностей, які були б цікаві світові, і розкриває 
той факт, що сам Китай, як і раніше, перебуває на етапі глибоких 
соціально-економічних та політичних перетворень. Роботи ки-
тайських вчених в останнє десятиліття були майже винятково зо-
середжені на впровадженні та оцінці самої концепції “м’якої 
сили”, але в останні роки намітилися зміни – порушується шир-
ше коло питань (роль “м’якої сили” в мирному зростанні і роз-
витку Китаю, стратегії використання “м’якої сили” в міжнародній 
політиці) і критикується сама концепція Дж. Ная, щоправда, при 
цьому переважна більшість китайських аналітиків дотримуються 
основних її положень. На практиці подальше зростання “м’якої 
сили” може стримуватися тим, що 1) прагматичні політичні цін-
ності швидкого економічного зростання Китаю привабливі в 
основному для авторитарних еліт; 2) світопорядок, що базується 
на старій синоцентричній ієрархії і реалістичній традиції з ак-
центом на абсолютному національному суверенітеті, навряд чи 
сумісний із транснаціональними нормами, що розвиваються. В 
останнє десятиліття нова національна стратегія спрямована на 
трансформацію Китаю: від регіональної держави до світового лі-
дера. Ця стратегія включає в себе використання “м’якої сили”, і в 
рамках цього процесу розглядається можливість створення від-
мінних від західних китайських цінностей (中国的里边, zhōngguó 
de lǐbian), які можуть бути сприйняті не тільки в Азії, а й в усьо-
му світі. Китайська модель розвитку, теорія мирного розвитку і 
прагнення до азіатської ідентичності, заснованої на історичних 
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здобутках китайської цивілізації, – це найважливіші компоненти 
сучасних цінностей і світогляду в офіційному політичному й на-
уковому дискурсі КНР [Кіктенко 2015c, 39–50].
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РозДіЛ іі
В’єтНамСьКЕ БачЕННЯ Китаю:

ДоСВіД аСимЕтРичНоГо СУСіДСтВа
В. А. Мусійчук

1. СРВ – КНР: асиметричне сусідство
КНР останнім часом невпинно розвивається і, приймаючи по-

зицію регіонального лідера, претендує на роль одного зі світо-
вих. Світ знайомиться з Китаєм ближче, намагається зрозуміти 
його та вчиться співпрацювати з ним. У такій ситуації цікаво і 
корисно знати, як сприймають Китай його найближчі сусіди. 
В’єтнам має стосунки з Китаєм із прадавніх часів, протягом істо-
рії характер цих відносин був неоднорідним. Китай справляв на 
В’єтнам величезний культурний вплив, у той же час багато сто-
літь сприймався в’єтнамцями як ворожа країна-завойовник. Під 
час індокитайської війни Китай допомагав Північному В’єтнаму, 
країни були дружніми як представники соціалістичного табору, 
однак це не відвернуло конфлікт кінця 1970-х рр. У наш час сто-
сунки між цими двома країнами також неоднозначні: з одного 
боку, проголошення дружби і взаємодопомоги, з другого – проб-
лемні питання демаркації кордонів, що, в принципі, характерно 
для будь-яких країн-сусідів.

Проблемам взаємовідносин Китаю та В’єтнаму присвячували 
свої дослідження І. Машкіна, Г. Мурашева, Л. Переломов, B. Wo-
mack, M. J. Alves, Ang Cheng Guan, W. J. Duiker, Kuah Khun Eng, 
C. Hutton, G. Evans, C. Thayer, Tran Khan, Vu Hong Lam, Vinh Sinh, 
Dinh Tan Luc та ін. Ці дослідження здебільшого розкривають іс-
торичний плин стосунків та політичні взаємини протягом різних 
епох. Ми ж у цьому дослідженні маємо на меті дослідити сучас-
не уявлення, ставлення в’єтнамців до північного сусіди, зокрема 
як подається образ Китаю в суспільно-політичному дискурсі, 
особливо у в’єтнамських засобах масової інформації. Сучасне 
суспільство живе в інформаційному просторі, а отже, ЗМІ як за-
сіб вираження суспільної думки й одночасно як фактор маніпу-
ляції суспільною думкою є важливим джерелом для дослідження 
сприйняття Китаю в сучасному В’єтнамі.
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Деякі в’єтнамські дослідники, розглядаючи питання, чим є 
Китай для В’єтнаму, називають його одночасно великим вчите-
лем, близьким другом та небезпечним ворогом [Giáp Văn Dương 
2014]. Таке сприйняття хоч і є суперечливим, однак має історич-
не підґрунтя. Проте у наш час все більше в’єтнамських сус-
пільно-політичних діячів, науковців, міжнародників звертають 
увагу на те, що потрібно більш чітко визначити своє ставлення 
до сусідньої країни і відповідно до цього розробляти національ-
ну стратегію зовнішніх відносин з КНР. Одним із напрямків, що 
пропонується, є визначення двох країн як рівноправних партнерів 
як у дипломатичних стосунках, так і торговельно-економічних, 
культурних взаєминах тощо. Така позиція дозволила б В’єтнаму 
адекватно відстоювати свої суверенні права (в т. ч. в суперечках 
щодо островів Південно-Китайського моря), зберігати власну 
культуру, врівноважити експортно-імпортний обіг між держава-
ми. І хоча рівноправні відносини задекларовані та підтримують-
ся світовою спільнотою, однак на практиці реалізувати їх двом 
державам такої різної «вагової категорії» дуже важко. Тут всту-
пають у силу принципи асиметричних відносин.

Як вказує B. Womack, основні тези теорії асиметричних від-
носин полягають у тому, що, по-перше, невідповідність потуж-
ностей спричиняє систематичні відмінності в інтересах та сприй-
нятті між сильнішою та слабшою сторонами взаємин. По-друге, 
ці відмінності в інтересах і сприйнятті є постійним джерелом на-
пруги між сторонами. Однак це є нормальним за умови, що сила 
більшої сторони не піддається сумнівам, а автономності меншої 
сторони нічого не загрожує [Womaсk 2006, 17–18].

Отже, наше дослідження зосереджене на розкритті такого 
формотворчого фактора асиметричних відносин, як сприйняття 
однією стороною іншої, а саме в’єтнамське сприйняття образу 
Китаю. Образ Китаю досліджується як концепт, що містить у 
собі уявлення про країну, її устрій, історичний розвиток та сучас-
ний стан, а також уявлення про китайців та усе китайське або так 
чи інакше пов’язане з Китаєм (від промислових товарів та про-
дуктів харчування до культури та релігії).

Концептуальний аналіз у цьому дослідженні ґрунтується на 
дослідженні вербальних засобів репрезентації концепту і реалі-
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зується в кількох площинах, першою з яких є виділення евалюа-
тивної складової концепту (на прикладі оцінних епітетів). Також 
досліджуються номінації, які входять до концепту КИТАЙ, та 
концептуальні метафори, що наповнюють його. Методологічно 
це дослідження ґрунтується на теорії концептуальної метафори 
Дж. Лакоффа та М. Джонсона [Lakoff, Johnson 1980], а також на 
семантико-когнітивному аналізі, поєднаному з міждисциплінар-
ними підходами аналізу медіа-дискурсу Г. Яворської та О. Бого-
молова [Яворська, Богомолов 2010].

Матеріалом стали тексти суспільно-політичної тематики в’єт-
намськомовного медіа-дискурсу, зокрема з ресурсів мережі Ін-
тернет, періоду 2006–2016 рр. Найбільше уваги приділено аналізу 
в’єтнамських засобів масової інформації. Сучасні ЗМІ, як відзна-
чають чимало дослідників [Грищенко, Шкляр 2000], мають не 
лише функцію передачі інформації, а й моделювання суспільної 
свідомості, інформаційного впливу на погляди масової аудиторії, 
формування ціннісно-смислових моделей та громадської думки. 
Певним чином ЗМІ конструюють інформаційну картину світу, 
в тому числі образи тих чи інших країн. Таке конструювання 
досягається різними засобами, зокрема підбором тематики пові-
домлень, використанням емоційно-оцінних епітетів, метафор та 
інших стилістичних засобів, які й досліджені нижче.

Для наповнення образу Китаю як певного концепту емоційно-
оцінювальна характеристика видається нам важливою. Ціннісна 
ознака вважається не лише основною, а й визначальною для ви-
ділення того чи іншого концепту. Можливість вживання у про-
цесі мовлення оцінювальних предикатів до певного елемента 
дійсності можна вважати показником існування в рамках певної 
культури концепту, в основі якого лежить цей елемент дійсності 
[Слышкин 2000, 7]. Отже, базою концепту може стати лише те 
явище реальної дійсності, яке стало об’єктом оцінки.

Образна складова концепту пов’язана зі способом пізнання 
дійсності, що історично передує понятійному. На відміну від 
понятійної, вона не завжди повністю піддається рефлексії, од-
нак саме епітети часто дають змогу її розкрити. Нижче наведені 
результати аналізу епітетів, що характеризують Китай та най-
частіше трапляються в політичному дискурсі, відображеному у 
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в’єтнамських ЗМІ. До розгляду бралися тексти, присвячені Ки-
таю, в офіційних ЗМІ В’єтнаму, а також у в’єтнамомовних ЗМІ 
поза межами СРВ. Оцінні епітети наповнюють зміст висловлю-
вання виразністю та впливають на сприймання образу читачем, 
адже емоційно та оціночно забарвлений текст має більший сугес-
тивний характер, частіше привертає увагу та більше запам’ято-
вується. Однак у випадку політичного дискурсу емоційно-оцінні 
епітети не завжди такі явні.

Загальна оцінка може містити різний набір ознак (у тому чис-
лі й національно маркованих), причому вони можуть варіювати-
ся залежно від контексту. “Як етнокультурна ознака, оцінка ви-
ступає виявом активного ставлення до навколишнього світу. 
Індивідуальні (часткові) емоції переростають у колективну (за-
гальномовну) експресію, що характеризується відповідною шка-
лою оцінності – нульовою, позитивною, негативною, негативно-
позитивною” [Жайворонок 2001, 50]. Наприклад, у в’єтнамських 
текстах образ Китаю часто супроводжується епітетами великий, 
гігантський (to / lớn, khổng lồ), однак характеристика цієї оцінки 
може різнитися від позитивної до різко негативної. Це і великий 
торговельний партнер (đối tác thương mại lớn), і велика загроза 
(mối đe doạ lớn). Підсилення та уточнення якостей цих прикмет-
ників здійснюються за допомогою ступенів порівняння (hơn, 
nhất) та прислівників дуже, надзвичайно, занадто тощо (rất, lắm, 
quá, cực, hết sức). Посилюють евалюативний компонент лексич-
ного значення прикметника і такі слова, як особливо, напевне, 
єдиний (đặc biệt, nhất là, chắc chắn, duy nhất).

Ознаки, що мотивують оцінки, не тільки варіативні, а й неста-
більний сам їхній обсяг, а також характер якостей, що залишився 
за його межами [Арутюнова 1988, 79]. Такою нестабільністю, зо-
крема, характеризується поняття “cường quốc” (потужна держа-
ва). У в’єтнамському політичному дискурсі це позначення досить 
часто вживається стосовно Китаю. Однак за своїм наповненням 
це поняття може бути надзвичайно різним. З одного боку, воно 
трапляється в реченнях, де Китай характеризується як держава, 
що невпинно розвивається, стоїть в одному ряду з найпотужні-
шими державами світу і навіть претендує на роль супердержави 
(або, точніше, суперпотуги – siêu cường), має блискучі здобутки 
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(thành tựu huy hoàng), економічну силу (sức mạnh kinh tế) та пер-
спективи на майбутнє (đầy tham vọng trong tương lai). Водночас 
в іншому контексті бачимо, що ця потужна держава викликає по-
боювання (đáng lo ngại) та може стати загрозою в регіоні (mối đe 
dọa cho khu vực) через її військову міць.

Сучасний поступ КРН у в’єтнамському політичному дискурсі 
часто зображується таким, що зростає, збільшується, підіймаєть-
ся, відроджується, підноситься, стимулює (nâng cao, tăng mạnh, 
trỗi dậy, chấn hưng, nổi lên, thúc đẩy). В основному модернізація 
КНР оцінюється позитивно, підкреслюється, що до перетворень 
країна в цілому та влада зокрема підходять творчо, гнучко, ре-
тельно, розумно та з високим відчуттям ситуації (sáng tạo, linh 
hoạt, kỹ lưỡng, sáng suốt, nhạy bén). Однак часто зазначається, що 
Китаю все ще бракує відкритості та реформ (Trung Quốc phải 
nhanh chóng tiến hành công cuộc cải cách và mở cửa).

Роль евалюативної діяльності свідомості людини у створенні 
образу надзвичайно важлива. Емоційно-оцінні епітети – це ті 
мовні засоби, що доповнюють образ Китаю в медіа-дискурсі, ро-
блять його повнішим та атрактивнішим. З вищенаведеного аналі-
зу можна побачити, що такі прикметники, як великий, потужний, 
формують стійкий образ Китаю як великої країни, великого сусі-
да щодо меншого В’єтнаму, що підкреслює тезу про асиметричні 
відносини. Втім, останнім часом у в’єтнамській пресі часто з’яв-
ляються повідомлення про серйозне порушення КНР в’єтнамсь-
кого суверенітету (Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền 
của Việt Nam), що акцентує в’єтнамське бачення асиметричних 
відносин із країною-сусідом як неправомірних та таких, що по-
требують врегулювання.

2. Номінація Китаю у в’єтнамському медіа-дискурсі
В’єтнам і Китай – дві країни-сусіди, що мають давню історію 

взаємин. Відносини між двома народами неодмінно супрово-
джуються утворенням у мові однієї країни назв для позначення 
іншої країни, її мешканців. Розглянемо номінації на позначення 
країни Китай (екзотопоніми), китайців (екзоетноніми) та китай-
ського (тобто лексеми, які можна перекласти як “китайський” в 
атрибутивних словосполученнях), що трапляються в сучасному 
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в’єтнамському медіа-дискурсі. Беремо до уваги лише лексичні 
номінації, без урахування номінацій – фразеологічних зворотів, 
метафор тощо. Ілюстративний матеріал для аналізу медіа-дис-
курсу взятий з різноманітних джерел: газет, журналів, блогів, фо-
румів, соціальних мереж. Маємо на меті з’ясувати етимологію 
номінацій, їхні семантико-стилістичні характеристики, особли-
вості сполучуваності.

У ході дослідження виявлено такі варіації широковживаних но-
мінацій переважно з нейтральною конотацією: Trung Quốc, Trung 
Hoa, Trung, Hán, Hoa, China. Усі ці лексеми активно вживаються 
в сучасній в’єтнамській мові, і зокрема в медіа-дискурсі. Цікаво, 
що п’ять із шести згаданих загальновживаних номінацій Китаю 
китайського походження, тобто є адаптованими ендонімами:

1) Trung Quốc (中国 zhōngguó) “Китай” та 2) його скорочена 
форма Trung (中 zhōng) “китайський”;

3) позначення Trung Hoa (中华 zhōnghuá) “Китай”, що утво-
рилося від офіційної назви держави Cộng hoà Nhân dân Trung 
Hoa (中华人民共和国 zhōnghuá rénmín gònghéguó) “Китайська 
Народна Республіка”, та 4) скорочена форма Hoa (华 huá) “ки-
тайський”;

5) Hán (汉 hàn) “китайський” – номінація, що етимологічно 
пов’язана з назвою національності “хань”;

6) відповідно China – номінація англомовного походження, яка 
у в’єтнамському медіа-дискурсі також інколи має форму Chi-na, 
що полегшує прочитання цього слова на в’єтнамський манер.

Щодо смислового наповнення вищезгаданих понять, то Trung 
Quốc зазвичай позначає усю територію континентального Китаю, 
усіх громадян КНР незалежно від національності. Те ж саме зна-
чення має і Trung Hoa, однак звучить поетичніше, тому часто ви-
користовується в художніх текстах, а також із метою вираження 
позитивного ставлення до Китаю. У той час як Trung Quốc – це 
абсолютно нейтральна офіційна назва, яку можна використати 
в будь-якому контексті. Іноді (переважно в перекладених мате-
ріалах із західних видань) Trung Quốc замінюється на Bắc Kinh 
(北京 Běijīng) “Пекін” (у значенні “Китай”), наприклад: Bắc Kinh 
có thể chiếm được sự ủng hộ của các nước Đông Nam Á (Пекін 
може здобути підтримку країн Південно-Східної Азії).
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Номінація Hán може позначати як титульну націю КНР хань, 
так і усіх китайців, а також усе китайське. Тут необхідно згадати 
про транспозицію частин мови у в’єтнамській мові. Саме тому 
вищезгадані номінації (з деякими обмеженнями) можуть позна-
чати як “Китай”, так і “китайське”, “китаєць”.

Зокрема, лексеми Trung Quốc, Trung Hoa можуть як позначати 
назву країни, так і використовуватися в ролі прикметника в таких 
сполученнях, як công nghiệp Trung Quốc (китайська промисло-
вість), người Trung Quốc (китаєць, букв. “китайська людина”), 
văn chương Trung Hoa (китайська література), người Trung Hoa 
(китаєць, букв. “китайська людина”). Номінації Trung, Hán, Hoa 
вживаються лише як прикметники у сполученнях такого типу: 
tiếng Trung, tiếng Hán, tiếng Hoa (китайська мова), từ điển Hán 
Việt, từ điển Trung Việt, từ điển Hoa Việt (китайсько-в’єтнамський 
словник). Три вищенаведені позначення китайської мови абсо-
лютно ідентичні за змістом. Зауважити треба лише те, що сполу-
чення Hán Việt має подвійне значення: “китайсько-в’єтнамський” 
та “хан-в’єт”1.

Різні варіанти екзоетноніма “китаєць” мають неоднакове зміс-
тове наповнення. Người Trung Quốc та người Trung Hoa може по-
значати усіх громадян КНР, але інколи й усіх людей китайського 
походження в широкому сенсі цього слова, в т. ч. тайванців, сін-
гапурців та ін. Người Hán хоча й пов’язане з назвою національ-
ності хань, однак у в’єтнамській мові частіше за все ототож-
нюється з усіма китайцями КНР. Người Hoa – це можуть бути як 
китайці в Китаї, так і китайці як національна меншина (хоа), що 
здавна проживає на території В’єтнаму. Причому нацменшина 
хоа не ототожнюється з рештою китайців-чужинців, а визнається 
як в’єтнамці-свої (наприклад, нам зустрівся такий заголовок 
статті: Cộng đồng người Hoa phản đối chính quyền Trung Quốc 
“Спільнота хоа проти дій китайської влади”). Крім того, лексе-
ма Hoa утворює слово Hoa kiều (китайська діаспора).

Що стосується екзоніма China, Chi-na, то він хоча й видаєть-
ся новим, навіть новомодним, через те що часто використовуєть-
ся в молодіжних журналах, однак насправді усе нове – це давно 

1 Хан-в’єт – китайська лексика, запозичена та асимільована в’єт-
намською мовою.
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забуте старе. На початку ХХ ст. таке слововживання було нерід-
кісне, зокрема його ми бачимо у вірші “Викликати дух країни” 
Нгуєн Куєна:

Chi Na chung một họ hàng
Xiêm La, Nhật Bản cùng làng Á Đông
(З Китаєм одного роду, 
із Сіамом, Японією в одному селі Східна Азія).
Сьогодні лунають пропозиції перейти до номінації China як 

більш нейтральної. Адже Trung Quốc – це китайський ендонім, 
що означає “Серединна держава” та був утворений у той час, 
коли китайці вважали себе центром землі, а решту народів нази-
вали варварами. Отже, прийняття цієї назви Китаю означає ви-
знання себе (в’єтнамців) варварами. Такі аргументи були, зокре-
ма, в перекладачів книги “Death by China”, а також підтримані 
деякими філологами, як-от Нгуєн Дінь Хуїнь, Нгуєн Дик Мау 
[Hãy gọi…].

За стилістичними відтінками Trung Quốc і Trung характери-
зуються як нейтральні, є основними формами номінації Китаю в 
офіційних медіа, але також уживаються і в дискурсі будь-якого 
стильового навантаження; Trung Hoa та Hoa тяжіють до високих 
літературних форм; Hán стилістично нейтральний, однак має об-
межену сполучуваність; China частіше використовується в медіа-
дискурсі молодіжного спрямування. Нижче наводимо кілька 
заголовків з пошуку в Google на задані номінації: Trung Quốc 
thành lập tổ thường trực theo dõi tham nhũng (Китай утворює ко-
місію з контролю за корупцією); Danh sách lưu phái võ thuật Trung 
Hoa (Список течій бойових мистецтв Китаю); Nhạc Hoa tuyển 
chọn (Вибрана китайська музика); Từ điển chữ Hán (Словник ки-
тайських ієрогліфів); Người đẹp China và tennis (Китайські кра-
суні та теніс).

Ще одна номінація (з обмеженою сполучуваністю) походить 
від китайської назви конфуціанства 儒教 Rújiào, що в’єтнамською 
передається як Nho giáo. У значенні “конфуціанський” ця лексе-
ма функціонує в таких сполученнях, як nhà Nho, Nho sĩ (конфуці-
анець), sách Nho (конфуціанські книги). У значенні ж “китай-
ський” трапляється лише у словосполученні chữ Nho (китайські 
ієрогліфи).
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Номінація Tàu (або Tầu) “Китай”, “китайський” – нелітера-
турний екзонім, іноді має пейоративне значення, але часто просто 
є замінником лексеми Trung Quốc у розмовній мові з такою самою 
широкою сполучуваністю. У медіа-текстах часто вживається у 
блогах, на форумах, у коментарях, обговореннях до статей, а та-
кож в опозиційних виданнях. Наприклад: người Tàu (китаєць), 
nước Tàu (країна Китай), ô tô Tàu (китайський автомобіль), tiệm 
Tàu (китайська харчевня), văn hoá Tàu (китайська культура), chợ 
Tàu (китайський ринок), đồ ăn Tàu (китайська їжа), phim Tàu 
(китайський фільм). Окрім того, Tàu часто використовується у 
фольклорі: ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật (їсти китайську 
їжу, жити в європейському домі, взяти японську дружину).

Однозначного наукового визначення етимології значення цьо-
го слова досі не встановлено. Найпоширенішою версією є та, що 
ця лексема означає “корабель” (можливо, від китайського 艚 cáo 
“джонка” [An Chi 2011]). Колись китайські торговці (за іншою 
версією – пірати) припливали до в’єтнамських земель на кора-
блях, тому їх і назвали người tàu (корабельні люди), а пізніше ця 
назва почала вживатися на позначення усіх китайців та їхньої 
країни. Зокрема, цю версію висловлював Хуїнь Тінь Куа (культу-
ролог і мовознавець, що популяризував та розвивав в’єтнамську 
латинку куокнги)2. Так пояснює значення цього слова газета “Зя-
діньбао” від 16.02.1870: «Аннамці (в’єтнамці. – В. М.) кажуть 
“тау” (Tàu), людина з Тау (người bên Tàu), тому що ті часто при-
пливали на човнах, використовували човни для перевезення то-
варів; тому називають “тау”, товар – тау (hàng Tàu), речі – тау (đồ 
Tàu) тощо» [цит. за: Nguyễn Ngọc Chính]. Словосполучення Ba-
Tàu в тому самому номері газети пояснюється так: Ba (три) 
означає три регіони, в яких було дозволено жити китайцям при 
династії Нгуєн, – Кулаофо (провінція Донгнай), Сайгон і Хат’єн; 
Tàu означає вид транспорту, яким китайці діставалися Аннаму, 
тобто човен. Але згодом словосполучення Ba-Tàu набуло нега-
тивної конотації.

Достеменно не відомо, коли саме виникло позначення Tàu, 
адже в давні часи в’єтнамці називали китайців за назвами ди-

2 Huình-Tịnh Paulus Của. Đại Nam quấc âm tự vị, t. II, Saigon, 1896, 
tr. 346 [цит. за: An Chi 1993].
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настій та царств, свідчення про це донині збереглися, напри-
клад, у прислів’ях:

– Ngô Việt cùng thuyền “Нго і В’єт в одному човні”. У цій ідіо-
мі згадуються назви давньокитайських царств: Нго (кит. 吴 Wú), 
В’єт (кит. 越 Yuè);

– đầu Ngô đuôi Sở “Нго в голові, Со у хвості”. Згадуються цар-
ство Нго (кит. 吴 Wú) та царство Со (кит. 楚 Chǔ) періоду Чунцю 
та Чжаньго.

Втім, у В’єтнамсько-португальсько-латинському словнику 
Александра де Рода 1651 р. (перший словник з використанням 
куокнги) є стаття “tàu, mực tàu” ([китайська] туш), однак у пере-
кладі пояснюються лише якості туші, а не вказується Китай як 
країна походження.

На думку Вионг Зуї Чіня, Tàu – це трансформоване Tào, що є 
похідним від імені правителя царства Вей (в’єт. Ngụy, кит. 魏 
Wèi) – Цао Цао (в’єт. Tào Tháo, кит. 曹操 Cáo Cāo)3.

В’єтнамський мовознавець Ан Ці вважає, що Tàu – це старо-
хан-в’єтське читання ієрогліфа 曹, що за сучасним хан-в’єтом 
читається як tào й означає “чиновник” [An Chi 2011]. Автор пояс-
нює це тим, що в період “північної залежності” державним апа-
ратом керували саме китайці, тому згодом усіх китайців 
асоціювали з чиновниками. А через те що це було керівництво 
чужинців-завойовників, цей екзонім набув негативного відтінку.

Пейоративне наповнення лексеми Tàu спостерігаємо, зокре-
ма, у фразеологізмах: thâm như (thằng) Tàu (підступний мов ки-
таєць), quân tử Tàu (підлий, криводушний, буквальне значення 
складників фразеологізму quân tử Tàu – “китайська шляхетна 
людина”, походить від китайського слова 君子 jūnzǐ “шляхетна 
людина”).

Такий негатив пов’язаний зі сприйняттям китайського народу 
як завойовницького, що склалося історично:

Việt nam biển bạc rừng sâu
Thằng Tây nó tếch thằng Tầu nó sang!
(В’єтнам багатий морями-лісами.
Французи втекли – китайці прийшли!)
3 Thanh-hóa quan phong, Nguyễn Duy Tiếu phiên diễn, Sài Gòn, 1973, 

tr. 97 [цит. за: An Chi 1993].
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У цьому народному вірші лексема Tầu вжита в парі з фамі-
льярним звертанням thằng. Так само і французи тут названі за 
допомогою пейоративної лексики: звертання thằng та лексеми Tây 
(букв. “західний”), яка спочатку з’явилася для позначення фран-
цузів, зрештою – для всіх європейців, а згодом і для американців.

А ось рядки з пісні Чінь Конг Шона “Материна спадщина”:
Một nghìn năm đô hộ giặc Tàu,
Một trăm năm đô hộ giặc Tây… 
(Тисяча років панування китайського ворога,
Сто років панування французького ворога).
Пісня написана в 1965 р., однак популярна (як більшість пі-

сень цього автора) донині і подекуди цитується в медіа-текстах.
Вживання номінації Tàu в сучасному медіа-дискурсі дуже по-

ширене (як у пейоративному значенні, так і в нейтральному), за 
винятком текстів офіційно-ділового стилю та офіційних держав-
них видань.

Щодо етнофолізмів на позначення в’єтнамцями китайців, то в 
ХІХ – на початку ХХ ст. їх було чимало (зокрема, такі лексеми, 
як Khựa, Các Chú, Chệc, Khách Trú тощо). Хоча ці номінації спо-
чатку не мали зневажливого значення, а набули його згодом. 
Зрештою, до кінця ХХ ст. вони майже вийшли з ужитку, однак 
після загострення в’єтнамсько-китайських відносин в останні 
роки знову почали фігурувати в медіа-дискурсі.

Етимологія цих слів не зовсім ясна, серед мовознавців немає 
одностайності в цьому питанні. Етнофолізм Chệc (як варіант Chệt 
або Chiệt) у згадуваній вище газеті “Зядіньбао” трактують як 
“дядько” (молодший брат батька) (за вимовою в чаошанському 
діалекті), тобто ввічливе звертання китайців до старшої людини. 
В’єтнамці, почувши це звертання, застосували його до всіх ки-
тайців [цит. за: Nguyễn Ngọc Chính]. Фан Кхой же доводить 
греко-латинське походження цього слова (гр. Σῆρες, лат. Sērēs), 
яким давні європейці називали Китай (Serica) і китайців (Seres) 
яке, у свою чергу, бере початок від китайського 絲 sī “шовк” 
[Phan Khôi 1932].

Назва Các-chú, тобто “дядьки” (а точніше, молодші брати по 
лінії матері), – це в’єтнамське ввічливе звертання, походить, імо-
вірно, від сприйняття спільного коріння в’єтнамців і китайців, 
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спільного регіону. Також в’єтнамський та китайський народи на-
зивають hai dân tộc anh em (два братніх народи), що часто тра-
плялося ще донедавна в офіційному політичному дискурсі, – дещо 
подібне до ідеологічного радянського штаму – про два братні 
народи – український та російський. Однак після недавнього за-
гострення конфлікту між КНР та СРВ такі номінації частіше 
вживаються для критики китайської політики, наприклад: Сhúng 
ta bị người đồng chí anh em đâm sau lưng (Ми отримали удар у 
спину від товариша і брата).

Khách trú та các chú інколи пояснюються як різні за похо-
дженням, а подекуди các chú вважають похідним за звучанням 
від khách trú, що згодом було переосмислено та перепояснено 
народною етимологією, наведеною вище. Назва Khách trú пере-
кладається як “гість, що проживає”, тобто вказує на китайців-
переселенців до в’єтнамських земель. Крім того, деякі дослідни-
ки доводять, що người Khách – це трансформована назва народ-
ності хакка, яку у В’єтнамі ще називають người Hẹ.

Номінація Khựa також пояснюється як вимова на в’єтнамський 
манер китайського слова 客 kè (гість). Або ж khựa як трасформо-
вана частина редуплікації у слові khách khứa (гості).

Також на позначення китайців використовувалися такі слова, 
як Thím Xẩm (для жінок), Chú Bа (для чоловіків), які згодом на-
були зневажливого, презирливого відтінку [Nguyễn Ngọc Chính].

У сучасному медіа-просторі трапляються етнофолізми Khựa, 
Tàu Khựa, Ba Tàu, Chú Bа Tàu переважно у блогах та на форумах, 
присвячених питанням в’єтнамсько-китайських відносин (подібні 
записи почастішали після нещодавнього конфлікту навколо Па-
расельських островів), а також у негативних стосовно Китаю но-
винах. Наприклад, такі заголовки новин: Bùa phép của các “chú 
ba tàu”: Các loại nấm trồng bằng hóa chất (Чаклування китайців: 
гриби, що вирощуються на хімікатах); Người dân Việt gian nan vì 
Chú Ba Tàu (В’єтнамці потерпають від китайців). У Facebook 
створена група Tẩy chay Tàu Khựa (Бойкот Китаю, або китай-
ському чи китайцям), що пропагує відмову від китайських това-
рів. Цікаво, що в 1919 р. також існував подібний рух, що дістав 
назву Phong trào “Tẩy chay Khách trú” (Рух “Бойкот Китаю”, од-
нак тут використана інша номінація для Китаю – Khách trú) 
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[Phong trào…]. Через те що номінації Khựa, Chú Bа, Các Сhú за-
старілі і лише зараз починають відроджуватись, у медіа частіше 
можна зустріти їх у поєднанні з більш зрозумілим та широков-
живаним Tàu: Tàu Khựa, Các Сhú Tàu, Chú Bа Tàu. Номінації 
Khách trú, Chệc, Các Сhú переважно трапляються в текстах істо-
ричної тематики.

В опозиційних в’єтнамських медіа в основному фігурують 
номінації Tàu, Trung Cộng, Hoa Lục. Trung Cộng (中共 Zhōng- 
gòng) “Комуністичний Китай” використовують на позначення 
КНР. Оскільки опозиція (переважно перебуває за кордоном) ви-
ступає проти сучасного комуністичного ладу в СРВ, відповідно і 
комуністична ідеологія КНР сприймається як ворожа. Наведемо 
кілька заголовків з опозиційних мас-медіа: Nếu Trung Cộng tấn 
công Việt Nam? (Якщо комуністичний Китай атакуватиме 
В’єтнам?); Trung Cộng đang có âm mưu gì ở Hà Tĩnh và Quảng 
Trị??? (Що комуністичний Китай замишляє в Хатіні та Куанг-
чі???); Xưa kia Trung cộng đã từng xâm lược lãnh thổ nước ta nhưng 
rồi đã thất bại (Раніше комуністичний Китай вторгався на нашу 
територію, але тепер зазнав поразки). Тут можна провести па-
ралелі з пресою української діаспори часів СРСР, коли слово-
сполучення “комуністична Україна”, “комуністичний Китай”, 
“в’єтнамські комуністи” подавалися винятково в негативному 
світлі.

Hoa Lục (华陆 huálù) означає “континентальний Китай”, на-
приклад: HK và Hoa lục ‘không thể hòa hợp’ (Гонконг та конти-
нентальний Китай не можуть гармонізуватися); Hoa Lục sẽ khai 
chiến? (Континентальний Китай розпочне війну?).

Крім вищенаведених номінацій, подекуди трапляється жартів-
лива номінація Chung Của або Tung của, що є передражнюванням 
сучасного китайського звучання Zhōnggúo (Китай).

Отже, серед основних номінацій на позначення Китаю, китай-
ського та китайців у сучасному в’єтнамському медіа-дискурсі 
побутують як усталені широковживані слова, так і неологізми 
(точніше, актуалізовані історизми). Цікавим є той факт, що полі-
тичні події мають вплив на процес актуалізації екзонімів, транс-
формацію їхніх значень та конотацій.
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3. образ Китаю у в’єтнамських змі
В’єтнамські засоби масової інформації друкують матеріали 

про різні аспекти політичного, економічного, соціального та 
культурного життя Китаю. Інтерес до всебічного висвітлення 
життя КНР зумовлений як історичними чинниками, так і безпе-
рервно зростаючою геополітичною роллю Китаю не лише в ре-
гіоні, а й у світі. Нижче розглянуто тематичне спрямування пу-
блікацій про Китай у в’єтнамських ЗМІ як складову формування 
образу цієї країни у свідомості в’єтнамського соціуму. Матеріа-
лом дослідження стали публікації електронної версії газети 
“Нянзан” (“Народ”) за 2014 рік [Báo Nhân dân].

“Нянзан” виходить щоденно накладом 200 тис. екземплярів, ви-
дається з 1951 року. З 1998 року виходить електронна версія цієї 
газети, що стала першою офіційною газетою В’єтнаму в мережі 
Інтернет. Зараз електронна версія газети, крім в’єтнамської, та-
кож виходить англійською, французькою та китайською мовами.

Газета “Нянзан” разом з “Комуністичним журналом” є го-
ловними друкованими органами Комуністичної партії В’єтнаму. 
“Нянзан” також належить до четвірки найголовніших пропаган-
дистських ЗМІ в’єтнамського уряду (разом з Національною ін-
формагенцією, центральним телебаченням та центральним 
радіомовленням). У підзаголовку газети вказано, що вона є цен-
тральним органом КПВ, голосом партії, країни та народу 
В’єтнаму.

Газета “Нянзан” не відзначається свободою слова, за що була 
не раз критикована [Báo Nhân dân có ai đọc?]. Однак саме в ній 
часто друкують офіційні заяви керівних посадовців держави, як-
от заяви МЗС, президента, прем’єр-міністра, різних міністерств 
та відомств. Крім того, усі матеріали газети цензуровані згідно з 
політичною доктриною. Отже, матеріали цього видання можна 
вважати частиною політичного дискурсу, і саме з цієї точки зору 
нас зацікавило це видання.

ЗМІ в наш час є важливим джерелом поширення соціально-
політичних та культурних ідей, вони мають вплив на суспільну 
свідомість. У випадку з політично заангажованими мас-медіа має-
мо справу з маніпуляцією суспільною думкою, адже при подачі 
матеріалу відбувається відбір фактів, редагування, структуруван-
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ня, адаптування залежно від ідеологічної спрямованості того чи 
іншого друкованого видання. Що стосується газети “Нянзан” як 
органу мовлення Компартії, то, відповідно, матеріали газети не 
лише відображають офіційну державну позицію СРВ, а й фор-
мують бажану для держави суспільну думку.

За розпорядженням Політбюро усі парторганізації повинні 
купувати, читати “Нянзан” та поводитися згідно з інформацією 
в цій партійній газеті. Це розпорядження впроваджується з 
1996 року й донині [Chỉ thị số 11… 1996], що свідчить про вели-
ку вагу в політичній системі країни, яка надається цій газеті уря-
дом та Компартією. Для нашого дослідження це видання обрано 
через те, що воно висвітлює офіційну позицію в’єтнамського по-
літикуму, у той час як інші видання можуть містити різноманітні 
аналітичні матеріали журналістів, різних фахівців тощо (в тому 
числі опозиційні).

2014 рік був непростим для в’єтнамсько-китайських відносин, 
адже позначився загостренням конфлікту в Південно-Китайсь-
кому морі, що, звичайно, відобразилось на характері повідомлень 
у ЗМІ. Зокрема, у в’єтнамській пресі почали активно вживати ек-
зоніми з пейоративним значенням на позначення Китаю, серед 
яких виявилися й актуалізовані історизми, про що ми писали 
вище. Однак для такого офіційного видання, як газета “Нянзан”, 
це не притаманно.

Маємо зробити примітку, що в поле нашої уваги потрапляли 
усі статті, де фігурувало слово “Китай” (Trung Quốc / Trung Hoa). 
Таким чином, до нашої підбірки потрапили і статті зі згадкою 
про Тайвань. Адже скрізь, де в газеті трапляється назва Тайвань, 
у дужках неодмінно подається – (Китай), таким чином одночасно 
підкреслюється і відокремленість Тайваню, і визнання його при-
належності до Китаю. Те ж саме стосується і Гонконгу. Однак 
частка новин про Тайвань та Гонконг порівняно з публікаціями 
про КНР незначна.

Частина публікацій стосовно Китаю присвячена висвітленню 
інформації про його зростання, прогрес, модернізацію, напри-
клад статті про зростання торговельного обороту КНР, його про-
мислових потужностей. Приділена увага і системі освіти, зокре-
ма що Китай надає стипендії іноземним студентам, у т. ч. цією 
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нагодою можуть скористатися в’єтнамці, щоб навчатися у про-
відних вишах КНР. Такі повідомлення формують позитивний 
імідж країни-сусіда, подають її як приклад для наслідування, а 
також як місце для реалізації більших можливостей, зокрема і 
для в’єтнамців.

Технічному прогресу КНР присвячена чимала кількість публі-
кацій. Так, в’єтнамському читачеві подаються повідомлення про 
те, як Китай розвиває інформаційні технології і виходить у цій 
галузі на передові позиції у світі; готує до виходу власну опера-
ційну систему для ПК; інвестує в розвиток мережі 4G; китайська 
техніка здобуває передові позиції як у самому Китаї, так і в ре-
гіоні, зокрема дешеві китайські смартфони витіснили з перших 
позицій “Samsung” на ринку Індії; Тайвань є постійним учасни-
ком міжнародної технічної виставки “Vietnam Expo” та інвесто-
ром у різні високотехнологічні проекти у В’єтнамі тощо. Техніч-
ні здобутки КНР зазвичай подаються або в позитивному ключі 
(позитивний досвід, потенційні можливості інвестицій у в’єт-
намську економіку), або в нейтральному. Повідомлень негатив-
ного спрямування стосовно загрози для В’єтнаму внаслідок 
стрімкого науково-технічного прогресу Китаю за досліджуваний 
період ми не зустріли.

Регулюванню внутрішньої політики КНР також приділена 
увага на сторінках газети “Нянзан”. Зокрема, висвітлено підсум-
ки 12-го з’їзду Національних зборів. Крім того, редакторів заці-
кавила тема послаблення політики “однієї дитини”, адже цій темі 
була присвячена розгорнута стаття з екскурсом в історію пробле-
ми та перспективами на майбутнє. Автор статті зосереджує увагу 
на демографічній проблемі КНР не лише щодо зростання насе-
лення, а й його старіння. Також була порушена тема внутрішньої 
трудової міграції в КНР та сезонної нестачі спеціалістів у прибе-
режних районах. Хоча частіше у в’єтнамській пресі трапляються 
замітки щодо зовнішньої міграції, а саме стосовно нелегальних 
китайських працівників на в’єтнамських заводах.

Інтерес до внутрішньої політики КНР також виявляється в пу-
блікаціях про те, як Китай бореться з корупцією, незаконним обі-
гом зброї тощо. Не обійшла увагою в’єтнамська преса і скандал 
навколо соціальних мереж, зокрема, повідомляється, що Китай 
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може дозволити використовувати мережу Facebook за умови, що 
вона буде дотримуватись китайських законів. У газеті “Нянзан” 
ця новина висвітлена досить коротко і сухо. Якби ми досліджу-
вали опозиційні в’єтнамські видання, то знайшли б набагато 
більше інформації та аналітики. Адже у В’єтнамі також є бло-
кування цензурою деяких інтернет-ресурсів. Хоча наразі це сто-
сується лише окремих блогів, а не соціальних мереж.

Поруч із позитивною картинкою Китаю як країни, що стрімко 
розвивається і має великі досягнення в різних галузях, газета 
“Нянзан” малює й негативну картину, і повідомлень такого зміс-
ту чимало. Однак не можна з упевненістю стверджувати, що це 
відбувається через негативне сприйняття Китаю, адже сучасним 
мас-медіа взагалі притаманне превалювання негативної інформа-
ції над позитивною. Негативна новина має більшу атракцію, з неї 
легше зробити сенсацію, вона викликає більші переживання в 
людини і, відповідно, піднімає рейтинги ЗМІ. Тому протягом 
року у пресі трапляються повідомлення про випадки тероризму з 
людськими жертвами в різних регіонах КНР, про сильний земле-
трус, внаслідок якого є поранені, про вибухи на вокзалі, на шахті 
й на нафтопереробному заводі з великою кількістю жертв, про 
тайфун, через який скасовані авіарейси, тощо.

В окрему групу виділимо публікації з негативною інформа-
цією про Китай, що стосується й В’єтнаму. Наприклад, повідо-
млення про вірус грипу, що крокує з Китаю на територію 
В’єтнаму; викрито шлях торгівлі людьми (в основному молоди-
ми дівчатами) з В’єтнаму до Китаю; контрабандний шлях нар-
котиків з Китаю до В’єтнаму; викрито групу шахраїв, що грабу-
вали за допомогою високих технологій (до угруповання входили 
громадяни Китаю, Тайваню та В’єтнаму). Хоча громадяни Тай-
ваню тут і вказані окремо, однак у дужках все одно уточнено, 
що це Китай.

Нерідкісні негативні публікації про китайські продукти хар-
чування, які зазвичай низької якості (наприклад, фрукти з вели-
кою кількістю шкідливих речовин), ввозяться до СРВ контра-
бандним шляхом (наприклад, китайські солодощі з підробленим 
в’єтнамським маркуванням), демпінгують ціни на аналогічні 
в’єтнамські товари (наприклад, картопля з нітратами). На фоні 
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критики якості китайських товарів завжди підкреслюється гарна 
якість в’єтнамських, яку вітчизняний покупець має цінувати (на-
віть якщо ціна вища), яку вже оцінили й китайці (адже імпор-
тують, наприклад, в’єтнамські сухофрукти).

Образ Китаю як гравця на міжнародній арені подається через 
публікації про стосунки КНР з іншими державами. Цій тематиці 
присвячена велика кількість статей у газеті “Нянзан”. Особлива 
увага приділяється відносинам з великими державами, такими як 
США, Індія, Росія, зі світовими та регіональними об’єднаннями 
(європейський Союз, АСЕАН) та важливими гравцями в регіоні 
(Японія, Республіка Корея).

Співпраця КНР зі США розглядається на базі взаємоповаги та 
взаємовигоди, відносин “нового типу” між двома великими дер-
жавами. Китайсько-індійські відносини непрості, але й не такі 
конфліктні, скажімо, як з Японією, Індія розглядається як врівно-
важуючий фактор в азійському регіоні щодо Китаю. Візит Путіна 
до КНР у 2014 році позначився заявами щодо зміцнення ки-
тайсько-російських відносин. У зв’язку з цим у деяких публіка-
ціях торкалися й теми України. Зокрема, наводяться заяви росій-
ського МЗС про те, що Китай та Росія мають деякі спільні 
погляди на ситуацію в Україні (без деталізації, які саме). Показо-
во, що ситуація в Україні часто висвітлюється крізь призму заяв 
російських посадовців або російських ЗМІ. І хоча відкрито жод-
на зі сторін українсько-російського конфлікту не підтримується, 
однак саме цитування російських джерел уже може вплинути на 
сприйняття читачами інформації. Повідомляється, що Китай 
утримався при голосуванні в Раді Безпеки ООН щодо кримсько-
го референдуму, в цій самій публікації автор розмірковує стосов-
но зростаючої ролі КНР у світі та трикутника відносин США – 
Китай – Росія.

На шпальтах газети “Нянзан” висвітлюється зміцнення відно-
син КНР з європейським Союзом та АСЕАН. 2014 рік проголо-
шено роком культури АСЕАН – КНР, форум розвитку АСЕАН 
пройшов у Гонконзі (Китай), Китай та АСЕАН ведуть перегово-
ри щодо принципів поводження в Південно-Китайському морі.

Китайсько-японські відносини у 2014 році з новин газети 
“Нянзан” постають непростими: суперечки щодо островів, Китай 
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затримав японське судно, підношення прем’єр-міністра Японії 
до святилища Ясукуні викликає протест у КНР та Кореї, які вва-
жають це демонстрацією мілітаризму. Однак у листопаді був від-
новлений діалог на найвищому рівні між КНР та Японією; 
незважаючи на розбіжності в питанні щодо деяких островів, сто-
рони домовилися застосувати заходи для відновлення довіри та 
зменшення напруги. 

Щодо стосунків КНР з іншими державами, то у в’єтнамській 
пресі, зокрема, говориться про зміцнення торговельно-еконо-
мічних китайсько-кубинських зв’язків, а також про переговори 
Китаю з Австралією стосовно зони вільної торгівлі. Отже, Китай 
показаний як активний член міжнародної спільноти, що має вагу 
в регіоні та у світі.

В’єтнамсько-китайські відносини зазнали удару у 2014 році. 
Якщо на початку року трапляються повідомлення про спільні 
військові навчання на кордоні, презентацію перекладів китай-
ської сучасної прози, спогади про те, як КНР та СРСР допомогли 
В’єтнаму у вирішальній битві при Дьєнб’єнфу, то після травне-
вого інциденту розміщення китайської нафтобурової платфор-
ми “Хайян Шию-981” в ексклюзивній економічній зоні В’єтнаму 
(у водах Південно-Китайського моря) маємо безліч публікацій 
щодо засудження та критики дій КНР. В’єтнам направив ноту 
проти дій Китаю до Генерального секретаря ООН, він вимагає 
припинити неправомірні дії Китаю та відвести бурову платфор-
му за межі територіальних вод В’єтнаму, вимагає від Китаю до-
тримуватися міжнародних законів, поважати міжнародне право 
та суверенітет В’єтнаму.

Хоча через кілька місяців протистояння китайська сторона ви-
вела платформу-981 з територіальних вод В’єтнаму, однак про-
довжила нападати та пошкоджувати в’єтнамські рибальські 
судна, протизаконно затримувати в’єтнамських рибалок, претен-
дувати на острови архіпелагів Спратлі та Парасели, крім того, 
Тайвань влаштував показові стрільбища в районі Парасельських 
островів, що, на думку СРВ, порушує його суверенітет. Тож 
В’єтнам продовжував боротися усіма доступними мирними засо-
бами: проведення міжнародних конференцій з питання платформи 
та Південно-Китайського моря; виставка історичних документів, 
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карт як доказів належності Парасельських островів та Спратлі 
В’єтнаму; в’єтнамські митці, письменники протестують проти 
порушення Китаєм суверенітету В’єтнаму; в’єтнамська діаспора 
по всьому світу проводить мітинги проти протиправних дій Ки-
таю. На шпальтах газети також відображено, що міжнародна 
спільнота засуджує порушення Китаєм виняткової економічної 
зони і шельфу В’єтнаму в Південно-Китайському морі.

Разом з тим на шпальтах газети подається інформація про те, 
як у різних регіонах В’єтнаму відбуваються страйки проти не-
правомірного розміщення китайської бурової платформи, погро-
ми китайських (і не лише) підприємств, із приводу чого уряд 
СРВ шкодує та висловлює співчуття у зв’язку із загибеллю внас-
лідок цих сутичок китайців.

Тема Південно-Китайського моря становить більшу частину 
усіх публікацій, пов’язаних з Китаєм. Ці повідомлення характе-
ризуються виразами: заперечення неправдивої інформації, що по-
дається Китаєм, заклик до світової спільноти, засудження дій 
КНР, вторгнення, порушення суверенітету, вимоги припинити 
тощо. Дії Китаю визначаються як протизаконні, небезпечні, про-
типравні, неправдиві. Червоною ниткою через публікації прохо-
дить теза про те, що Китай має відкинути свої амбіції щодо 
захоплення всього Південно-Китайського моря.

У номерах газети за друге півріччя напруга в’єтнамсько-
китайських стосунків трохи спала. Проведено переговори та 
створено робочу групу щодо питання демаркації морських кор-
донів, і уже в серпневих публікаціях знову з’явився лейтмотив 
розвитку добросусідських відносин з Китаєм. У кінці року нала-
годилися офіційні двосторонні візити, що регулярно висвітлюва-
лося в пресі. На відміну від повідомлень до конфлікту, крім 
звичайних запевнень у дружбі та розвитку взаємовигідних сто-
сунків, вжито більш стримані слова, такі як витримка, недопу-
щення конфліктів, уникнення непорозуміння, потреба збереження 
спокою серед військових, збереження миру, цивілізоване ставлен-
ня, створення належних умов для рибальської праці, взаємна від-
повідальність.

Китай також згадується серед інших країн у новинах про між-
народні змагання, виставки тощо.
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Отже, основні теми публікацій про Китай у в’єтнамській газе-
ті “Нянзан” можна поділити на такі групи: 

внутрішня політика Китаю; •	
зовнішня політика Китаю;•	
в’єтнамсько-китайські відносини;•	
здобутки Китаю;•	
проблеми Китаю.•	

Відповідно, виходячи з проаналізованої тематики публікацій 
у в’єтнамській пресі, образ Китаю коротко можна охарактеризу-
вати такими рисами:

– Китай – це велика країна з розвиненою економікою, що по-
стійно зростає;

– країна з великим науково-технічним потенціалом;
– важливий гравець на міжнародній арені;
– прагне грати провідну роль у глобальних процесах;
– має проблеми в соціальній сфері;
– має проблеми з якістю товарів;
– має спірні територіальні питання з багатьма країнами в регіоні;
– декларує мирні взаємини з усіма, але з ним важко вести діа-

лог.
Аналіз тематичного спрямування новин дає узагальнений об-

раз Китаю у в’єтнамському політичному дискурсі, представле-
ному в офіційному електронному виданні “Нянзан”. Цей образ 
нижче буде доповнений даними аналізу текстів публікацій, зо-
крема за допомогою виділення концептуальних метафор.

4. Концептуалізація образу Китаю
Аналіз концептуальної метафори при інтерпретації медіа-

текстів є одним із дієвих методів для об’єктивного розкриття на-
повнення концепту. Нижче пропонується розгляд метафор між-
персональних відносин, а саме сусідства, братерства, партнер-
ства, дружби та ворожнечі, що репрезентують концепт КИТАЙ у 
в’єтнамському суспільно-політичному дискурсі. Адже, як зазна-
чав Дж. Лакофф, на концептуальному рівні образи держав часто 
персоніфікуються і на них, відповідно, переносяться ознаки між-
персональних відносин, таким чином, формується сприйняття 
країн як дружніх, сусідніх, ворожих тощо [Lakoff, Johnson 2004, 
69]. В’єтнам та Китай мають тривалу традицію міждержавного 
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сусідства, яке протягом часу якісно змінювалось кардинально – 
від найближчої дружби та братерства до запеклої ворожнечі. Не-
однозначними відносини між цими двома країнами залишаються 
й нині.

Крім аналізу власне концептуальних метафор у медіа-дис-
курсі, з’ясуймо також традиційне уявлення в’єтнамців про те, що 
таке братерство, сусідство, дружба та ворожнеча. Для цього звер-
німося до народної мудрості. Смисли, закладені у фразеології, 
належать до фонових знань народу і так чи інакше впливають на 
сприйняття та переосмислення нових понять.

Братерство належить до сфери родинних відносин, а в’єт-
намська народна мудрість вчить поважати й турбуватися про всіх 
членів родини: chị ngã, em nâng (старша сестра впала – молод-
ша підтримує); anh em như chân tay (брати мов руки-ноги). У 
тому числі підтримувати й далеких родичів: máu loãng còn hơn 
nước lã (розбавлена кров краща за сиру воду); họ chín đời còn hơn 
người dung (спорідненість у дев’ятому коліні краща за сторонню 
людину). У в’єтнамських пареміях засуджуються сварки між рід-
ними: anh em chém nhau bằng xống, không ai chém nhau bằng lưỡi 
(брати б’ються рукояттю, а не лезом). Давня мудрість вчить, 
що при суперечках між братами краще використовувати рукоять 
ножа, щоб випустити пару, але не використовувати лезо ножа, 
щоб убити один одного насправді.

У період розквіту дружніх стосунків між СРВ та КНР у медіа 
в основному спостерігаємо епітети “братній”, “рідний”, а не “су-
сідній”. У період же охолодження відносин, навпаки, родинні 
епітети зникають. У сучасних медіа родинні епітети на позначен-
ня Китаю часто вживають з метою дорікання сусідній державі, 
що останнім часом поводиться не по-братськи та не по-това-
риськи: Trung Quốc-Việt Nam quan hệ đồng chí anh em hay quan hệ 
thiên tử phụ dung? (Китай – В’єтнам – відносини товаришів і 
братів чи імператора і васала?); Việt Nam không phải là “đàn em” 
của Trung Quốc (В’єтнам – це не “молодший брат” Китаю).

Сусідство – це стосунки між людьми, що живуть поруч. При-
чому цей тип міжперсональних відносин традиційно протистав-
ляється сімейним стосункам. Якщо відносини в родині – це від-
носини між “своїми”, то відносини між сусідами – це стосунки 
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“свій – чужий”. За в’єтнамською традицією в суперечності “свій – 
чужий” завжди треба ставати на свою сторону, що підтверджуєть-
ся низкою прислів’їв: chim không đánh chim cùng một tổ, trâu một 
chuồng đâu có húc nhau (птах не б’є птаха зі своєї зграї, воли з 
одного стійла не б’ються); khôn ngoan đối đáp người ngoài gà 
cùng một mẹ chớ hoài đá nhau (розумний відповість чужаку, кури 
від однієї матері не б’ються).

Однак добрі сусідські відносини також цінуються та заохо-
чуються у традиційній в’єтнамській культурі, що, зокрема, мож-
на побачити в низці прислів’їв: Bà con ở xa không bằng lân la xóm 
giềng (Краще сусіди поблизу, ніж родичі далеко); Bán anh em xa, 
mua láng giềng gần (Продай далеких родичів – купи близьких сусі-
дів); Hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau (Сусід погасить вогонь – 
обом темно); Dâu dữ mất họ, chó dữ mất láng giềng (Через злу 
невістку втратиш родину, через злого собаку втратиш сусідів). 
Ці в’єтнамські прислів’я підкреслюють важливе значення сусідів.

У традиційному в’єтнамському світобаченні “сім’я – село – 
держава” можна простежити концепт сусідства в ланці “села”, в 
якому люди намагалися жити дружно й злагоджено. Однак сприй-
мання сусідів як “чужих” підкреслювалося прагненням незалеж-
ності від них: Bán chạy khỏi lạy láng giềng (Як торгівля йде добре, 
то не треба йти на поклін до сусідів).

Зважаючи на особливість сприйняття сусідства як чужого, 
зрозуміло, чому медійної критики зазнала промова очільника 
КНР Сі Цзінь Піна під час візиту до В’єтнаму у 2015 р., в якій 
він неодноразово наголошував на добросусідських відносинах 
між державами. Сам термін “сусід” у цій промові у в’єтнамських 
медіа викликав бурхливу дискусію.

Крім того, сусідство з КНР сприймається як тягар, про що го-
ворять, наприклад, такі заголовки у в’єтнамських ЗМІ: Cùng là 
láng giềng Trung Quốc, Bhutan hạnh phúc còn Việt Nam thì sao? 
(Чому, так само будучи сусідом Китаю, Бутан, однак, щасливі-
ший за В’єтнам?), Hãy chấm dứt ảo tưởng “Mua láng giềng gần”! 
(Припиніть тішити себе ілюзією “купити близьких сусідів”!).

В офіційних заявах СРВ щодо порушення Китаєм в’єтнамсь-
кого суверенітету неправомірними діями на островах Південно-
Китайського моря часто трапляється фраза, що такі дії КНР 
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“негативно впливають на сусідські відносини між державами”. 
А заяви про те, що Китай зобов’язався не здійснювати агресію 
проти сусідів (Trung Quốc cam kết không xâm lược láng giềng), 
лише підкреслюють відчужене ставлення.

Серед “16 золотих ієрогліфів” (прийнята лідерами двох ком-
партій у 1999 р. Директива, що визначала побудову стабільних 
та довготривалих, орієнтованих на майбутнє відносин добросу-
сідства і всебічної співпраці: Láng giềng hữu nghị, Hợp tác toàn 
diện, Ổn định lâu dài, Hướng tới tương lai), що визначали відноси-
ни між КНР та СРВ, першими стоять слова – дружні сусіди. Ди-
ректива “4 добре” (Добрі сусіди, добрі друзі, добрі товариші та 
добрі партнери – Láng giềng tốt, Bạn bè tốt, Đồng chí tốt, Đối tác 
tốt) так само починається зі слів добрі сусіди. Можна припусти-
ти, що такі лозунги спричиняють сприйняття Китаю як чужого. 
На противагу цьому розвивається теза про родину АСЕАН, що 
явно виказує прагнення В’єтнаму до більш близьких стосунків 
саме з країнами цього альянсу: Khi Việt Nam là thành viên của gia 
đình ASEAN (Коли В’єтнам – це член сім’ї АСЕАН); Hành trình 
20 năm VN hội nhập ngôi nhà chung ASEAN (Двадцятилітня ман-
дрівка інтеграції В’єтнаму у спільний дім АСЕАН); cùng hướng 
tới một tương lai tốt đẹp hơn của đại gia đình Đông Nam Á (разом 
прямують до кращого майбутнього великої родини Південно-
Східної Азії).

Дружба та партнерство беруть свій початок з почуття солідар-
ності й колективізму, що притаманні в’єтнамському характеру. 
Об’єднання заради спільної мети дозволяє отримати кращий ре-
зультат: một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao 
(з одного дерева і горбочка не складеш, а три дерева разом – то 
вже висока гора); cả bè hơn cây nứa (ціла в’язанка краща за одну 
палицю); ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn (кінь біжить у табу-
ні, птах летить із другом).

На перший погляд здається, що дружба – це універсальне 
людське поняття. Але, як доводять дослідження, наповнення цьо-
го поняття в різних культурах виявляється неоднаковим4. Для 
того щоб зрозуміти, що на ментальному рівні означає для 

4 Див., напр., аналіз моделей дружби в російській, японській та ан-
глійській традиціях [Вежбицкая, 2001].
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в’єтнамця дружити і бути другом, звернемось до скарбниці на-
родної мудрості: bạn bè là nghĩa tương tri, sao cho sau trước một 
bề mới nên (друзі добре знають один одного, як з одного боку ві-
зьмуться, то подолають). Отже, друзі повинні добре один одно-
го знати й розуміти та братися до справи з однаковим баченням. 
До вибору друзів треба підходити розважливо: chọn bạn mà chơi, 
chọn nơi mà ở (вибирай друга, з ким дружити, вибирай місце, де 
жити). Адже, як кажуть в Україні, з ким поведешся, від того й 
наберешся, а у В’єтнамі говорять: gần mực thì đen, gần đèn thì 
sáng (біля чорнила – чорний, поруч із лампою – світлий). Завдяки 
друзям можна багато добитися в житті: giàu vì bạn, sang vì vợ (ба-
гатий через друзів, славний через дружину).

У друзів можна повчитися, а тому варто дружити з розумними 
людьми: học thầy không tày học bạn (краще вчитися у друга, ніж 
в учителя); được kẻ thù khôn hơn được người bạn dại (краще мати 
розумного ворога, ніж дурного друга); cho nhau vàng không bằng 
trỏ đàng đi buôn (краще показати дорогу в торгівлю, ніж дати 
золота). Друзі мають бути рівними за здібностями: thua thầy một 
vạn không bằng kém bạn một ly (краще відставати від учителя в 
десять тисяч разів, ніж відставати від друга на міліметр). Од-
нак навіть із друзями треба бути обережним: Tin bợm mất bò, tin 
bạn mất vợ nằm co một mình (повіриш розбійнику – втратиш ко-
рову, повіриш другові – втратиш дружину, лежатимеш сам).

Щодо сприйняття КНР як дружньої країни, то тут треба роз-
різняти два поняття – звичайної дружби (вираженої лексемами 
bạn, bạn bè, hữu nghị) та товаришування, що побутувало між краї-
нами соцтабору (виражено лексемою đồng chí – товариш). У су-
часних медіа слово товариш трапляється дедалі рідше: “Tinh thần 
đồng chí” Việt-Trung và Biển Đông (В’єтнамсько-китайський “то-
вариський дух” та Південно-Китайське море), Cái gọi là vừa là 
đồng chí vừa là anh em (Так зване товаришування і братерство).

Лексема hữu nghị (дружба, дружній) частіше вживається для 
позначення офіційних дружніх стосунків: Gặp gỡ hữu nghị nhân 
dân Việt Nam – Trung Quốc (Дружня зустріч народів В’єтнаму 
та Китаю); Đoàn đại biểu hữu nghị Đảng Cộng sản Trung Quốc 
thăm VN (Дружня делегація Компартії Китаю відвідала В’єт-
нам); Phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc 
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vì hòa bình, ổn định và phồn vinh (Розвиток в’єтнамсько-ки-
тайської дружньої співпраці заради миру, стабільності та 
процвітання).

Лексеми bạn, bạn bè (друг, друзі) більш персоніфіковані, тому 
вживаються як з позитивною, так і з негативною конотацією: 
Trung Quốc có thể là bạn tốt với Việt Nam không? (Чи може Китай 
бути добрим другом В’єтнаму?); Biển Đông khiến Trung Quốc mất 
bạn bè Đông Nam Á (Південно-Китайське море спричиняє до 
втрати Китаєм друзів у Південно-Східній Азії); Trung Quốc lấy 
đâu chính nghĩa mà đòi ‘bạn bè’ (Де китайська справедливість, 
щоб вимагати “дружби”); Trung Quốc mất dần bạn bè (Китай по-
ступово втрачає друзів).

Партнерство – це більш новітнє поняття, слово партнер (đối 
tác) навіть увійшло до словника неологізмів, що був укладений 
на лексичному матеріалі, поява якого датується приблизно 1985–
2000 рр. У словнику цей неологізм трактується так: “партнер – 
людина, сторона, що є об’єктом співпраці (в роботі)” [Từ điển từ 
mới tiếng Việt 2008]. Примітка щодо використання цього поняття 
саме для робочих відносин є важливою. Адже, на відміну від 
української мови, де слово партнер має ширше значення (напр., 
партнер у танці, у спорті), у в’єтнамській мові воно використову-
ється винятково для ділових стосунків між людьми, колективами, 
державами. В’єтнамське слово партнер складається з двох коре-
невих основ: đối – симетричний, протилежний; tác – створюва-
ти, діяти. Тобто тут закладене поняття “діяти симетрично”.

У в’єтнамському політичному дискурсі слова партнер та 
партнерство на адресу КНР часто лунають в офіційних заявах 
та промовах: Thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện 
Việt Nam – Trung Quốc (Стимулювати відносини всебічного стра-
тегічного партнерства і співпраці між В’єтнамом та Китаєм); 
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam (Китай – 
найбільший торговельний партнер В’єтнаму); Việt Nam là đối tác 
thương mại lớn nhất trong ASEAN của Trung Quốc (В’єтнам – най-
більший торговельний партнер Китаю в АСЕАН); Việt Nam coi 
trọng tình hữu nghị và quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – 
Trung Quốc (В’єтнам поважає дружбу та відносини стратегіч-
ного партнерства між В’єтнамом та Китаєм).
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Осмислення поняття ворожості пов’язане з історичною долею 
в’єтнамського народу, який постійно мав боротися проти інозем-
ної експансії: Китай, Чампа, Маньчжурія, Франція, Японія, США. 
Близькі сусіди і далекі країни хотіли підкорити цей народ. Май-
же вся історія В’єтнаму – це історія війн, варто згадати, що лише 
китайське панування тривало ціле тисячоліття. За підрахунками 
Фан Хюї Ле, загальна тривалість протистояння в’єтнамського на-
роду іноземній експансії становить дванадцять століть (взято до 
уваги період історії з ІІІ тис. до н. е. по ХХ ст. н. е.), тобто біль-
шу частину існування в’єтнамської нації [наведено за: Bảo tồn 
2010, 53]. Тому поняття ворожості у в’єтнамській фразеології 
протиставляється почуттю патріотизму та героїзму: giặc đến nhà 
đàn bà phải đánh (ворог прийшов, то й жінки мають битися); 
không đội trời chung (не носити спільне небо), тобто бути непри-
миренним з ворогом. Засуджуються дії, що потурають ворогам: 
nối giáo cho giặc (зв’язати списи для ворога), тобто допомагати 
ворогу; gánh vàng đi đổ sông Ngô (скинути золото в річці цар-
ства У), тобто сприяти царству У, що було однією з ворожих ки-
тайських держав часів Трицарства.

У в’єтнамському медіа-дискурсі конфронтація з КНР інколи 
виражена прямо з використанням лексем ворог, ворожий (kẻ thù, 
thù địch): Vì sao giới cầm quyền Trung Quốc thù địch Việt Nam 
(Чому влада Китаю ворожа до В’єтнаму); Kẻ thù vĩnh viễn của 
Việt Nam là Trung Quốc (Вічний ворог В’єтнаму – Китай); Trung 
Quốc có nguy cơ thành kẻ thù chung của thế giới (Є загроза, що Ки-
тай стане спільним ворогом для світу). Часто протистояння між 
цими двома країнами виражені опосередковано через інші лексе-
ми: Chiến tranh lạnh với Trung Quốc sắp đến? (Скоро почнеться 
холодна війна з Китаєм?); Việt Nam cân nhắc chiến lược mới đối 
phó với Trung Quốc (В’єтнам обдумує нову стратегію проти-
стояння Китаю); Nhật Bản đề nghị Việt Nam liên minh để đối phó 
với Trung Quốc (Японія пропонує В’єтнаму союз для протистоян-
ня Китаю).

Спираючись на традиційні уявлення в’єтнамців, можна зобра-
зити приблизну шкалу близькості відносин від найближчих до 
найдальших: родичі – друзі – сусіди – партнери – вороги. Отже, 
переносячи такі відносини на міждержавні стосунки, можна оці-
нити вимір цих взаємин.
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Що стосується офіційного дискурсу, то сучасний В’єтнам веде 
політику встановлення дружніх стосунків з усіма країнами. В 
офіційних документах стосовно зовнішньої політики можна зу-
стріти слова про те, що В’єтнам “хоче дружити”, “готовий дру-
жити”, “друг і партнер, вартий довіри” тощо. Однак у суспільному 
медійному дискурсі можна знайти різні метафори щодо міждер-
жавних відносин, у т. ч. між СРВ та КНР.

Зважаючи на історичні переходи сприйняття КНР між двома 
полюсами – від рідного до ворожого, цікаво дослідити, яка ж 
думка переважає зараз. Ми дослідили частотні слововживання, 
що йдуть поруч зі словом “Китай” у в’єтнамському медіа-дис-
курсі, і виявили такі особливості. Серед найчастіших колокацій 
з евалюативним забарвленням – протистояти / проти Китаю 
(chống Trung Quốc), що трапляється 4877 разів із загальної кіль-
кості 68294 слововживань з лексемою Китай (Trung Quốc)5. Чому 
ж виникає потреба протистояння? Тому що інші колокації ма-
люють образ Китаю-завойовника: Китай захоплює / займає 
(Trung Quốc chiếm) – вжито 2857 разів, здійснює агресію, заволо-
діває, захоплює, окуповує, нападає, вторгається (xâm lược, lấn 
chiếm, xâm chiếm, chiếm đóng, tấn công, xâm lăng), а також стрі-
ляє (bắn), відповідно 896, 726, 616, 595, 995, 555 та 1436 разів. 
Прямо зазначено, що Китай – це ворог (Trung Quốc là kẻ thù) – 
206 разів, Китай – це загроза (Trung Quốc là mối đe doạ) – 
174 рази. Цій загрозі необхідно протистояти (chống) – вжито 
4877 разів, протестувати (phản đối) – 3509 разів, вторгатися 
(xâm lược) – 547 разів, закликати (kêu gọi) – 686 разів, викривати 
(tố cáo) – 346 разів, засуджувати (lên án) – 266 разів, стримува-
ти (kiềm chế) – 134 рази.

Натомість позитивна оцінка образу Китаю виражена такими 
колокаціями: Китай – це партнер (Trung Quốc là đối tác) – тра-
пляється 86 разів, Китай – це друг (Trung Quốc là bạn) – 60 разів. 
Колокати сусід (láng giềng, hàng xóm), брат (anh) у досліджува-
ному корпусі не є частотними.

5 Тут і нижче частота слововживань та колокації підраховані засоба-
ми платформи Scetch Engine (https://www.sketchengine.co.uk/) на мате-
ріалі в’єтнамського корпусу текстів (Vietnamese Web Corpus), зібраних 
з інтернет-джерел у 2010 р.



128                                                                                               В. А. Мусійчук

Враховуючи складність та змінну полярність історичних зно-
син між В’єтнамом та Китаєм, вважаємо, що вищенаведений ана-
ліз концептуальних метафор є одним із засобів, що відкриває за-
вісу світобачення, яке зашифроване в мові. Сучасне суспільство 
живе в інформаційному просторі, а отже, ЗМІ як засіб вираження 
суспільної думки й одночасно як фактор маніпуляції суспільною 
думкою є важливим джерелом для дослідження сприйняття Ки-
таю в сучасному В’єтнамі. Тому вивчення системності метафо-
ричних переносів у рамках різних сфер дозволило розкрити кон-
цепт КИТАЙ у в’єтнамському медіа-дискурсі. Розглянуті концеп-
туальні метафори є прикладами метафори персоніфікації, що 
репрезентує міжперсональні стосунки. Результат проведеного 
аналізу дає не лише фіксацію сучасних уявлень в’єтнамців про 
Китай, а й інструмент для соціального прогнозування.

5. В’єтнамський вимір відносин СРВ – КНР
В’єтнамо-китайські відносини, як і багато інших геополітич-

них відносин, мають дві сторони: форма та сутність, які не за-
вжди збігаються. З формальної точки зору стосунки між СРВ і 
КНР містяться у світовій схемі взаємин, що регулюється загаль-
ними правилами міжнародного права, які визнають влади обох 
держав. Однак насправді вони відображають зіткнення інтересів, 
приховані домовленості, взаємодію із представниками провідних 
сил на світовій арені. Дослідження в’єтнамського політичного 
дискурсу дасть змогу висвітлити як форму, так і сутність істо-
ричного поступу і сучасного стану в’єтнамо-китайських відно-
син, а також оцінку цих відносин як складову образу Китаю у 
в’єтнамському баченні.

В’єтнамо-китайські стосунки історики зазвичай ведуть із за-
воювання китайським царством Хань у 111 р. до н. е. в’єтнамської 
держави Намв’єт. З цього часу і до 905 р. н. е. у в’єтнамській іс-
торії триває період так званої “північної залежності”. Майже 
тисячу років поспіль (з нетривалими періодами незалежності в 
40–43 рр. до н. е. та у 541–602 рр. н. е.) В’єтнам був під владою 
китайських династій. Звичайно, що це вплинуло на різні сторо-
ни життя в’єтнамців, а також на формування їхнього ставлення 
до китайців. У цьому підрозділі на основі аналізу в’єтнамського 
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політичного дискурсу показано в’єтнамське бачення відносин 
між двома державами на сучасному етапі, а саме з моменту вста-
новлення офіційних дипломатичних відносин між Китаєм та 
В’єтнамом у 1950 р. і донині.

2 вересня 1945 р. була проголошена Демократична Республіка 
В’єтнам. Незважаючи на те що після цього В’єтнаму довелося 
ще продовжити боротьбу за свою незалежність, керівництво краї-
ни робило спроби налагодити міжнародні взаємини. Першою 
країною, з якою були встановлені офіційні дипломатичні відно-
сини, стала новостворена Китайська Народна Республіка. 18 січ-
ня 1950 р. підписано документ про встановлення дипломатичних 
відносин між ДРВ та КНР, а в 1954 р. до ДРВ був направлений 
перший китайський посол. У перші роки співпраці між країна-
ми розвивалися дружні стосунки. Китай підтримував В’єтнам у 
війні проти Франції як зброєю, так і направляючи своїх військо-
вих радників. Дві держави об’єднувала спільна комуністична 
ідеологія. Саме в цей період у в’єтнамському політичному дис-
курсі з’являються такі номінації на адресу КНР, як “братній на-
род”, “друг”, “товариш”. Вважається, що основи такої міцної 
дружби між історично ворогуючими народами заклав президент 
Хо Ші Мін, який писав, що В’єтнам та Китай як дві країни-
сусіди мають близькі стосунки і їхні революційні відносини тіс-
но пов’язані [Phan Thị Hoài 2015].

Далі взаємини між державами складалися по-різному. Належа-
чи до соціалістичного табору та потребуючи допомоги союзників 
у боротьбі за об’єднання країни, В’єтнам мав дружні стосунки і з 
Радянським Союзом, і з Китаєм, називаючи їх “найстаршим бра-
том” та “старшим братом” відповідно. Однак з певного часу ам-
біції Китаю зростали і він хотів бути нарівні з СРСР, а не підко-
рятися йому. В’єтнамські історики також говорять про прагнення 
Китаю отримати технологію виготовлення ядерної бомби та від-
мову СРСР надати її [Vũ Hồng Lâm 2004], що й стало однією з 
причин розірвання дружби між КНР та СРСР. Так чи інакше, 
В’єтнам не міг довго балансувати між двома лідерами соцтабору 
та, зрештою, обрав СРСР, через що його відносини з КНР із 
дружніх перейшли у фазу конфронтації. 

Особливе загострення зі збройними сутичками відбулося в се-
редині 1970-х – у 1980-х рр. Тоді Китай та В’єтнам зіткнулись як 
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дві геополітичні сили в боротьбі за вплив в Індокитаї та Пів-
денно-Східній Азії. А в’єтнамський стереотип сприйняття Китаю 
як “товариша і брата” змінився на образ “ворога безпосередньо-
го та небезпечного” [Мурашева 2007].

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

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

У тексті “Правди…” стосовно влади та політики Китаю часто 
повторюються епітети “експансіоністський” та “гегемоніст-
ський”. Як відкрите прагнення до гегемонії наводяться слова 
Мао Цзе Дуна 1959 р.: “Ми маємо покорити землю. Це наша 
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мета” [Sự thật… 1979, частина 1.1]. “Великий стрибок” економі-
ки 1958 року та “4 принципи модернізації” КНР автори докумен-
та також називають стратегією експансії та гегемонії. Однак 
визначається, що загарбницькі плани вироблені саме керівни-
цтвом китайської держави, в той час як китайський народ і далі 
характеризується як “дружній”, що неодноразово підкреслюєть-
ся в документі. Китайська влада описується як згубна не лише 
для інших держав, а й для свого народу, адже справжні револю-
ціонери оголошені зрадниками, народ бідує, незгодних із владою 
жорстоко утискають [Sự thật… 1979, частина 1]. У “Правді…” 
також засуджується китайська “культурна революція”, що назва-
на “кривавою” та “божевільною” [Sự thật… 1979, частина 3.2].

Підтвердженням прагнення Китаю до експансії та гегемонії у 
“Правді…” є цитати з різних текстів і промов Мао Цзе Дуна ки-
тайські карти, на яких частина територій прилеглих країн (у т. ч. 
В’єтнаму) позначена як тимчасово втрачена китайська.

Таким чином, автори “Правди…” приходять до висновку, що 
В’єтнам, здобувши перемогу у війні зі США, став рубежем, що 
зупинив китайські гегемоністичні плани. Адже у планах влади 
КНР було “боротися з Америкою до останнього в’єтнамця” – у 
“Правді…” наводиться вислів європейських журналістів [Sự 
thật… 1979, частина 1.2]. До речі, Китай названий гегемоном на-
віть у в’єтнамській конституції 1980 року, де у вступі зазначаєть-
ся, що потрібно протистояти китайській гегемоністській агресії 
[Hiến pháp… 1980].

У другій частині згаданого аналітичного документа подають-
ся аргументи щодо негативної ролі Китаю в завершенні Індоки-
тайської війни. Зауважується, що, незважаючи на військову 
підтримку в кінці війни, на Женевській конференції 1954 року 
представники КНР не пристали на пропозиції в’єтнамської сто-
рони, натомість зіграли на руку Франції. Таким чином, Китай 
забезпечив буферну зону для захисту своїх південних кордонів. 
У “Правді…” цю ситуацію назвали “першою зрадою керівни-
цтва КНР” стосовно В’єтнаму, а також Лаосу та Камбоджі [Sự 
thật… 1979, частина 2]. Таку саму думку щодо зради на Женев-
ській конференції висловив у 1972 р. і Генеральний секретар 
ЦК КПВ Ле Зуан, сказавши, що Китай того року “продав нас на 
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переговорах” [Cố TBT Lê Duẩn… 2014]. Генсек Ле Зуан також ві-
домий своїм висловом: “Ми не маємо права боятися Китаю”.

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

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

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

У четвертій частині дається аналіз відносин з КНР у 1975–
1979 рр. Зазначається, що після перемоги В’єтнаму у в’єтнамо-
американській війні Китай з кожним днем все відкритіше 
заходився системно упроваджувати “ворожу політику” стосовно 
об’єднаного В’єтнаму [Sự thật… 1979, частина 4.1]. Далі по тек-
сту при описі характеру дій КНР неодноразово вживаються слова 
“шалено”, “підступно”, “наклеп”: “шалено протистоїть В’єтна-
му”, “пекінська стратегія підступу та наклепу” тощо.

Пояснюється позиція авторів “Правди…” щодо підступної 
ролі Пекіна в камбоджійській проблемі, його підтримки злочин-
ного режиму Пол Пота. Також силою, через яку китайська влада 
намагається маніпулювати В’єтнамом, називається китайська 
діаспора. Зокрема, говориться, що в 1950-х роках на території 
В’єтнаму проживало 1 млн. 200 тис. китайців, з них 1 млн. – на 
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півдні та 200 тис. – на півночі. Із середини 50-х рр. вони набули 
громадянства Північного та Південного В’єтнаму. Однак після 
об’єднання В’єтнаму КНР почала вимагати керівництва над 
в’єтнамськими громадянами китайського походження, влаштову-
вати опозиційні рухи серед китайців у СРВ, шпигунство, друк 
фальшивих грошей, висувати вимоги повернення на історичну 
батьківщину тощо. Метою було використати китайську діаспору 
як “п’яту колону” для ослаблення В’єтнаму в політичному та еко-
номічному плані [Sự thật… 1979, частина 4.2]. На початку 1978 р. 
внаслідок активної пекінської пропаганди та різних провокацій 
було порушете так зване питання “утисків китайців”, через що 
близько 170 тис. китайців повернулися з В’єтнаму до Китаю [Sự 
thật… 1979, частина 4.3]. Це також стало приводом для Китаю 
припинити надавати економічну та технічну допомогу СРВ.

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

Ми так детально зупинилися саме на цьому документі, тому 
що в ньому, по-перше, безпосередньо висвітлюються відносини з 
КНР, що дуже ретельно проаналізовані; по-друге, на відміну від 
інших зразків політичного дискурсу, документ наповнений аргу-
ментованою оцінкою, підкріпленою великою кількістю фактажу; 
по-третє, написаний у період загострення міждержавного кон-
флікту, документ вивільнений від стандартних кліше про вічну 
дружбу. Звичайно, незважаючи на все це, “Правда про в’єтнамо-
китайські відносини за останні 30 років” є цензурованою пра-
цею, написаною в дусі тодішньої в’єтнамської пропаганди, від 
якої Міністерство закордонних справ не могло відійти у своєму 
офіційному документі. Тому наведені цитати з китайських дже-
рел та видань інших країн, можливо, потребують перевірки та 
комплексного аналізу, аби уникнути виривання з контексту та 
підтасування. Однак наша мета не довести правоту однієї або 
іншої сторони, а показати, як у в’єтнамському політичному дис-
курсі відображено відносини з Китайською Народною Республі-
кою та ставлення до її політики, що ми й намагалися зробити 
вище.
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Щодо самого тексту “Правди…”, то він стилістично витрима-
ний в офіційно-діловому стилі, і лише деякі експресивні фрази 
наближають його до публіцистичного стилю. Зокрема, такі сло-
ва, як “шалений”, “гегемоністський”, “підступний”, “брехливий”, 
“шарлатанський” тощо.

Образ Китаю в цьому документі змальовується як образ агре-
сивної країни, що прагне стати супердержавою та контролювати 
принаймні весь Азійський регіон (а можливо, і світ). Для цього 
їй необхідно послабити В’єтнам, який, у свою чергу, є сильною 
картою у ПСА, бо має вплив на Камбоджу і Лаос (та ще й під-
тримку СРСР). Задля здійснення своєї експансіаністської політи-
ки КНР діє спочатку приховано, потім відкрито і тричі зраджує 
В’єтнам – у 1954 р. на переговорах у Женеві, під час американо-
в’єтнамської війни та після об’єднання В’єтнаму (включно зі 
збройним конфліктом 1979 р.). Китайська політика “чотирьох 
модернізацій” сприймається винятково як гегемоністська та ім-
періалістична, спрямована на формування суперетносу та заво-
лодіння сучасними західними технологіями. У той же час цей 
образ стосується лише китайської влади. Образ китайського на-
роду подається незмінно дружнім, братерським і таким, що по-
терпає від несправедливої та зрадливої влади.

Після 1979 року в’єтнамо-китайські відносини були холодни-
ми. У 1988 році відбувся ще один збройний конфлікт – захоплен-
ня КНР островів Спратлі (Чионгша), під час якого потоплено 
три в’єтнамські кораблі, загинуло 70 в’єтнамців. Через те що 
питання островів досі не вирішене, сутичка 1988 року часто фі-
гурує у в’єтнамських ЗМІ, в літературі та різного роду дослі-
дженнях. У 2013 р. В’єтнам вшановував пам’ять загиблих 25 ро-
ків тому: видано багато історико-аналітичної та художньої літе-
ратури, пісенник про Південно-Китайське море (яке, до речі, 
в’єтнамською мовою має назву Східного моря), проходили офі-
ційні та інші заходи.

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

У мемуарах Чан Куанг Ко описує свою дипломатичну діяль-
ність та події, пов’язані з В’єтнамом, 1975–1993 рр., а також на-
водить свої роздуми щодо поступу в’єтнамської держави, її 
внутрішньої та зовнішньої політики. Ми звернемо увагу на ту 
частину, що присвячена відносинам з КНР, зокрема що стосуєть-
ся таємних переговорів у м. Ченду (1990 р.), з яких почалася нор-
малізація відносин між СРВ та КНР після років конфронтації.

Чан Куанг Ко цитує вислови переговорників, у тому числі ку-
луарні розмови, наради перед переговорами. Зокрема, він зазна-
чає, що товариші з Політбюро радили йому перед переговорами 
з китайцями бути обережним та не поспішати вірити їм, адже 
“Китай залишається Китаєм”. Автор мемуарів також наголошує, 
що напруженість перемовин виявлялась у звертаннях сторін через 
слово “пан” замість прийнятого тоді між представниками кому-
ністичного табору дружнього “товариш”6 [Trần Quang Cơ 2004д].

Текст мемуарів відзначається достатньою об’єктивністю ви-
кладу. Китай не називається ні другом, ані ворогом. Причину 
бажання нормалізації відносин з обох сторін автор вбачає в 
об’єктивних умовах. Для В’єтнаму це послаблення СРСР та ба-
жання уникнути кризи, такої як у країнах Східної європи. Для 
Китаю – розв’язання прикордонного конфлікту заради налаго-

6 У сучасному в’єтнамському офіційному мовленні звертання “пан” 
(ngài) є звичним і не має негативної конотації, а звертання “товариш” 
(đồng chí) майже вийшло з ужитку.
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дження гарних стосунків зі США, європою та АСЕАН, що, у 
свою чергу, допоможе у виконанні національної стратегії “4 мо-
дернізацій”. Головною проблемою, що заважала швидко норма-
лізувати відносини між СРВ та КНР, була відмінність у поглядах 
на врегулювання камбоджійської проблеми. Крім того, Чан Куанг 
Ко наголошує, що непорозуміння та невдачі в переговорах з Ки-
таєм часто виникали через небажання членів в’єтнамської деле-
гації вислухати іншу сторону [Trần Quang Cơ 2004а]. 

Переговори 3–4.09.1990 в м. Ченду (КНР) Чан Куанг Ко ха-
рактеризує як ініційовані і вигідні саме для КНР. У підсумково-
му протоколі цих таємних двосторонніх переговорів було вісім 
пунктів, сім з яких стосувалися вирішення проблеми Камбоджі, 
причому рішення були саме такими, як першочергово пропону-
вала сторона КНР, пропозиції в’єтнамської сторони не були вра-
ховані. Останній, восьмий, пункт стосувався нормалізації відно-
син між КНР та СРВ, які ставилися у пряму залежність від 
результату вирішення камбоджійської проблеми [Trần Quang Cơ 
2004б]. У цілому Чан Куанг Ко оцінює ці переговори як дипло-
матичний програш В’єтнаму, оскільки мету, щодо нормалізації 
відносин не було досягнуто, а погодження на умови Китаю сто-
совно Камбоджі підірвали довіру до СРВ в регіоні (адже ре-
зультат цих таємних переговорів дуже скоро став відомий). У 
цитованих висловах в’єтнамських політиків, що прозвучали на 
нараді після переговорів у Ченду, ключовими словами стосовно 
оцінки дій влади КНР були: “підступ”, “пастка”, “обман” [Trần 
Quang Cơ 2004ґ].

Офіційну нормалізацію відносин між КНР та СРВ, що відбу-
лася внаслідок зустрічі на вищому рівні в Пекіні 5.11.1991 р., 
Чан Куанг Ко також оцінює без оптимізму. Адже, за його слова-
ми, в’єтнамська влада пішла на примирення заради “захисту со-
ціалізму та проти імперіалізму”, в той час як китайська влада 
дотримувалася принципу “дружити, але не близько, сторонитись, 
але не далеко, боротись, але не битись”7 [Trần Quang Cơ 2004в].

Через кілька років після нормалізації відносин Чан Куанг Ко 
робить висновок, що Китай все ще залишається найбільшою за-
грозою для безпеки та суверенітету в’єтнамської держави. У 

7 Кит.: 亲而不近, 疏而不遠, 争而不鬬.
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порівнянні із загрозами, що потенційно можуть надходити від 
інших супердержав (напр., США), небезпека і виклики в різних 
сферах від КНР – це реальна загроза, яка уже існує, і цю пробле-
му потрібно вирішувати вже зараз [Trần Quang Cơ 2004г].

Загалом, у “Спогадах та роздумах” Чан Куанг Ко, на наш по-
гляд, проводиться думка, що непорозуміння між КНР та СРВ 
зводяться до зіткнення матеріалістичного та ідеалістичного на-
чал. З одного боку – ідеалістичний В’єтнам, який хоча й нама-
гається вирішити свої матеріальні економічні проблеми, проте з 
вуст в’єтнамських переговорників частіше звучать слова про сві-
тову опозицію між соціалізмом та імперіалізмом, про прагнення 
налагодити стосунки з Китаєм саме через спільну ідеологію, про 
підтримку в Камбоджі лише комуністичних партій (т. зв. “черво-
не врегулювання” камбоджійської проблеми). З другого боку, 
змальовується образ цілком матеріалістичного Китаю, який веде 
свою політику, керуючись винятково прагматичними цілями 
“4 модернізацій”, прагне здобути економічну могутність і заради 
цього готовий зменшити (чи приховати) свій ідеологічний натиск 
у світових взаєминах.

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

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

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

Усі ці події, звичайно, знаходили відображення у в’єтнамсь-
кому політичному дискурсі, однак це відбувалося досить виваже-
но. Зокрема, вони характеризуються такими фразами, як “В’єт-
нам стурбований”, “В’єтнам вимагає від Китаю дотримуватися... 
міжнародного права, відвести платформу, припинити незаконне 
будівництво на архіпелазі”, “В’єтнам протестує проти незакон-
них дій Китаю” тощо. Офіційні документи з різкою критикою 
КНР на кшталт “Правди про в’єтнамо-китайські відносини за 
останні 30 років” 1979 року нам наразі не відомі.

З нагоди 65-ї річниці встановлення дипломатичних відносин 
між В’єтнамом та Китаєм у в’єтнамській пресі з’явилося чимало 
публікацій, присвячених поступу цих взаємин, їхньому аналізу 
та прогнозам на майбутнє. В основному вони торкалися визна-
чальних історичних рубежів, коли відносини покращувались або 
погіршувались. Практично в усіх аналітичних матеріалах відзна-
чалося, що, незважаючи на загострення непорозумінь у 2014 році, 
до кінця року відносини між країнами знову ввійшли в русло нор-
малізації, однак напруження все ж залишається, довіра втрачена. 
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Хоча на офіційному рівні відносини начебто продовжують роз-
виватися у дружньому руслі, але по суті це вже не ті стосунки, 
що були до конфлікту з китайською платформою “Хайян-981”.

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

В інтерв’ю заступника голови Товариства дружби В’єтнам – 
Китай окреслено здобутки та небезпеки в’єтнамо-китайських 
відносин. Як здобутки названо такі фактори:

– візити на вищому рівні визначили рамки розвитку дружніх 
відносин та всебічного стратегічного партнерства через Дирек-
тиву “16 ієрогліфів” та “4-х добре”;

– розв’язані деякі проблеми щодо кордонів (зокрема, Угода 
про демаркацію сухопутних кордонів 1999 р., Угода про демарка-
цію Тонкінської затоки 2000 р. та Угода про співпрацю в галузі 
рибальства в Тонкінській затоці 2000 р., Спільна заява про закін-
чення виставлення прикордонних стовпів по сухопутному кордо-
ну 2008 р.);

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

– створені механізми взаємодії на всіх рівнях (міжрегіональ-
ному, міжпартійному, між прикордонними районами та в міжосо-
бистісних стосунках).

Як небезпеки у відносинах визначено такі фактори:
– проблеми в Південно-Китайському морі (включно з пробле-

мами островів);
– порушення взаємодовіри (після сутичок кінця ХХ ст. та но-

вих нещодавніх конфліктів);
– профіцит імпорту з Китаю до В’єтнаму, що в основному 

припадає на запчастини та обладнання [Đức Dương 2015].
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У цілому Дик Зионг оптимістично дивиться на подальший 
розвиток в’єтнамо-китайських відносин, вважає, що мирне вре-
гулювання проблем можливе і що дружба та співробітництво за-
лишаються головними характеристиками цих відносин, незва-
жаючи на різні перипетії [Đức Dương 2015].

Протягом усього 2015 року відбувалися візити та переговори 
на різних рівнях між Соціалістичною Республікою В’єтнам та 
Китайською Народною Республікою з метою врегулювання від-
носин. Як підсумок перемовин 5–6 листопада 2015 року відбувся 
державний візит голови КНР Сі Цзіньпіна до В’єтнаму. У спіль-
ному комюніке голів держав було проголошено, що сторони до-
мовились дотримуватися Директив “16 ієрогліфів” та “4 добре”, 
а також “контролювати розбіжності та підтримувати мир на 
морі”. Крім того, сторони наголосили на необхідності зміцнення 
політичної довіри, стимулювання співробітництва в різних сфе-
рах на взаємовигідній основі та подальшого стабільного розвит-
ку всебічного стратегічного партнерства між двома державами 
[Toàn văn… 2015].

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

Що стосується проблем у Південно-Китайському морі, то сто-
рони вирішили усі розбіжності вирішувати мирним шляхом, не 
ускладнювати ситуацію будь-якими діями, дотримуватись “До-
мовленостей щодо основних принципів вирішення проблем на 
морі між В’єтнамом та Китаєм” (2011 р.) та “Декларації про по-
водження сторін у Південно-Китайському морі” (DOC)8, а також 
прискорити укладання “Кодексу про поводження в Південно-
Китайському морі” (СОС)9 [Toàn văn… 2015]. Однак уже через 

8 Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea, підписа-
на у 2002 році країнами АСЕАН та КНР.

9 Code of Conduct in the South China Sea.
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тиждень після цих заяв знову стався інцидент за участю китай-
ського військового судна. Генерал армії Фам Ван Ча (міністр обо-
рони СРВ 1997–2006 рр.), даючи оцінку таким діям КНР, сказав, 
що це звичайна поведінка з позиції сильної країни, яка час від 
часу буде й надалі робити такі провокації, щоб випробовувати 
В’єтнам та спостерігати за його реакцією. Генерал також переко-
наний, що як і під час його роботи на посаді міністра оборони, 
так і тепер КНР не полишила своїх намірів щодо реалізації “лінії 
U”. Однак, на думку генерала, В’єтнам має зберігати спокій та 
залучати світову спільноту для вирішення проблеми Південно-
Китайського моря мирним правовим шляхом. Воєнний сценарій 
можливий лише за прямого нападу зі сторони КНР [Đại tướng 
Phạm Văn Trà… 2015].

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

– Інтернаціоналізація конфлікту – залучення до розв’язання 
країн, що також претендують на частину островів та акваторії 
(Філіппіни, Малайзія, Бруней, Тайвань), втягування Китаю в пе-
реговори в міжнародній площині, зокрема АСЕАН+.

– Залучення міжнародної спільноти до обговорення: спирання 
на міжнародне право (Конвенція морського права 1982 р. та ін.), 
залучення підтримки інших позарегіональних держав, проведен-
ня міжнародних конференцій у різних країнах на підтримку су-
веренітету СРВ над островами, мітинги в’єтнамської діаспори по 
всьому світу.

– Залучення історичних даних: стародавні карти, зокрема іно-
земні, в т. ч. китайські, різні документи, що свідчать про першо-
чергове право В’єтнаму на острови.

Це реальні дії, які проводить в’єтнамська влада для вирішен-
ня конфлікту на свою користь. Крім того, з різних політичних 
заяв видно, що В’єтнам прагне збільшити свою вагу за рахунок 
багатосторонніх переговорів, пропонує спільну експлуатацію ре-
сурсів, однак із безперечним визнанням суверенітету В’єтнаму 
над спірними територіями, а також наполягає на узгодженні 
“Кодексу про поводження в Південно-Китайському морі”. Однак 
в останніх домовленостях із КНР ці прагнення В’єтнаму ніби 
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нівелюються. У спільному комюніке голів держав є лише пункт 
про “Кодекс”, і то без конкретики. Решта звичних заяв в’єтнамсь-
кої сторони відсутні. Зокрема, усі переговори щодо акваторії та 
островів знову переводяться у двосторонню площину, що неви-
гідно для В’єтнаму і може бути сприйнято негативно іншими 
гравцями в регіоні. Таким чином, В’єтнам нібито знову йде на 
поступки (як і в 1991 р.). Певне, в’єтнамська влада, розуміючи 
перевагу Китаю, намагається зберегти добросусідські відносини. 
У в’єтнамському ж суспільстві активно розвивається антикитай-
ський націоналізм, що підтримується також в’єтнамською діа-
спорою, яка звинувачує правлячу Компартію в національній зраді 
на користь Китаю.

У ході аналізу політичного дискурсу В’єтнаму стосовно оці-
нок історичного поступу і сучасного стану в’єтнамо-китайських 
відносин виявлено, що для сучасних суджень у В’єтнамі щодо 
Китаю спостерігається переоцінка ставлення в бік більш стрима-
них та обережних висловлювань. Аналіз документів, виступів 
політиків у ЗМІ дозволили дійти висновків, що сучасна оцінка 
в’єтнамо-китайських відносин дещо перегукується з тією, що 
була в 1979 та 1988 рр., коли між двома країнами відбулися 
збройні сутички. Сучасне загострення конфлікту в Південно-
Китайському морі так само стало каталізатором для переоцінки 
ставлення до сусідньої держави. Однак якщо в суспільному, нау-
ковому дискурсі спостерігається досить різка оцінка дій КНР, то 
в офіційному політичному дискурсі хоча й підкреслюється не-
правомірність деяких дій сусідньої держави, однак при цьому не 
відкидаються засади дружнього партнерства.
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РозДіЛ ііі
Китай В іДЕоЛоГії

ЯПоНСьКоГо ПаНазіатизмУ

С. В. Капранов

Початок ХХІ ст. засвідчив життєздатність багатьох ідеологій, 
що виникли понад сторіччя тому й апелюють до супранаціональ-
них ідентичностей – пан’європеїзму, панісламізму, панславізму 
(у версії “русского мира”) тощо. Важливе місце серед них посі-
дає й паназіатизм, проявами якого є теорія азійських цінностей, 
створення організації “Діалог співробітництва в Азії”, проект 
Східноазійської спільноти. Якщо зважати на економічне й полі-
тичне значення Китаю, Японії, Індії та інших країн-учасниць 
згаданих процесів, значущість паназіатизму в сучасному світі не 
викликає сумніву, а отже, й актуальність вивчення його історії – 
адже для розуміння сучасних політичних процесів в Азії треба 
знати історію ідей, які на них впливають.

Не дивно, що різним аспектам паназіатизму приділяють ува-
гу чимало дослідників як у Японії – Курокі Моріфумі, Йосікава 
Юкіе, Саґа Такасі, Такеуці Йосімі, Хадзама Наокі, – так і в ін-
ших країнах – П. Дуара, Н. Камал, В. Кошман, Дж. Лебра, 
С. Саалер, Е. Хотта, К. Шпільман та ін. У Росії, зокрема, до цієї 
теми зверталися є. М. Жуков, К. В. Малова, В. Е. Молодяков, 
А. С. Селіщев, є. В. Щетиніна. В Україні ж наукових праць із 
зазначеної теми поки що бракує, незважаючи на те що ще 
1904 р. приват-доцент Харківського університету о. Іоан Філев-
ський написав статтю “Паназіатизм Японії і Росія” [Шудрик 
2013, 83]. Із сучасних публікацій можна згадати статтю О. Б. Бо-
родіної “Маніпулювання масовою свідомістю японців у період 
раннього Сьова (1946–1941)” [Бородіна 2010]. Теми японського 
паназіатизму торкається В. є. Курілло в підручнику “Латентна 
політика”; на жаль, у тексті допущено перекручення японських 
власних назв [Курілло 2009, 287]. В українській науковій літе-
ратурі нам вдалося відшукати лише поодинокі згадки про таких 
мислителів-паназіатистів, як Окакура Тенсін, Окава Сюмей, 
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Кіта Іккі, Рояма Масаміці1 та ін. (наприклад: [Бебик 2004, 87; 
Болтівець 2009, 267; Кутуєв 2005, 166; Пронь 2014, 60; Філософія 
2000, 112]. У цьому розділі ми звертаємось лише до одного з ас-
пектів ідеології паназіатизму, а саме ставимо собі за мету дослі-
дити, яким бачили Китай японські паназіатисти і яким чином 
змінювалося їхнє ставлення до великого сусіда Японії.

1. Визначення паназіатизму
Оскільки і японські, і західні вчені нарікають на відносну не-

дослідженість зазначеного явища (див., наприклад: [Saaler 2002, 4; 
Yoshikawa 2009, 5]), нам потрібно насамперед докладніше роз-
глянути ключове поняття. Слід зазначити, що українському тер-
міну “паназіатизм” відповідають щонайменше три терміни в 
японській і англійській мовах відповідно: хан-адзіасюґі 汎アジア
主義 (Pan-Asianism), адзіасюґі アジア主義 (Asianism) та дай-
адзіасюґі 大アジア主義2 (Greater Asianism), які часом використо-
вуються як синоніми, але загалом мають різне значення, – С. Саа-
лер, наприклад, використовує останній термін, який можна було 
б перекласти як “великоазійська ідеологія”, на позначення імпе-
ріалістичної та експансіоністської тенденції 1920-х – 1930-х рр. 
[Saaler 2002, 7]. Ми будемо, однак, користуватися лише загально-
прийнятим терміном, щоб не вигадувати неологізмів без потреби 
й уникнути плутанини.

Паназіатизм належить до так званих “панрухів” (pan-move-
ments). За визначенням Л. Снайдера, це “політично-культурні 
рухи, що прагнуть до зміцнення солідарності між народами, 
пов’язаними спільною мовою або спорідненими мовами, куль-
турною схожістю, історичними традиціями і / або географічною 
близькістю” (цит. за: [Hоtta 2007, 21]). С. Саалер виділяє чотири 
типи таких рухів відповідно до мети, яку вони ставлять: іреден-

1 Ми використовуємо українську транслітерацію японських слів 
М. Федоришина. Подовження голосних для спрощення не позначаємо. 
Японські власні імена наводимо відповідно до прийнятого в Японії по-
рядку: спочатку прізвище, потім ім’я. Ієрогліфічне написання наведено 
лише там, де це важливо з огляду на тему дослідження.

2 Існують також варіанти всіх трьох термінів з ієрогліфічним напи-
санням слова “Азія” 亜細亜, яке нині вважають застарілим.
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тистські, регіоналістські, гегемоністські та антиколоніальні [Saa-
ler 2002, 10]. Паназіатизм, однак, може ставити (і ставив) різну 
мету, залежно від місця, часу і поглядів його речників. Проте із 
самої назви зрозуміло, що йдеться про об’єднання народів на-
самперед за географічним принципом, хоча, як побачимо нижче, 
мотиви спільної культури, історичних традицій і навіть не згада-
ні Снайдером релігія і раса не були забуті.

єдиного визначення паназіатизму в науці не існує – як влучно 
зазначила японська дослідниця Йосікава Юкіе, дефініцій цього 
поняття стільки ж, скільки словників [Yoshikawa 2009, 13]. Що 
ж, звернімося до словників. Наприклад, російський тлумачний 
словник Ушакова визначає паназіатизм як “політику японського 
імперіалізму, що пропагує ідею “Азія для азіатів” з метою ви-
правдання загарбницьких війн в Азії” [Толковый словарь... 
1935–1940]. Ми навели це визначення, створене в 1930-ті рр. в 
тогочасному ідеологічному контексті, тому що воно й нині ко-
ристується популярністю на російськомовних інтернет-ресурсах, 
у т. ч. у “Вікіпедії”. Подібні погляди на паназіатизм домінують у 
російській науці, як свідчить навчальна програма Дипломатичної 
академії МЗС РФ. Згідно з нею паназіатизм – це “японська на-
ціонально-політична ідеологія створення “Великої Східно-Азійсь-
кої сфери впливу”, що лежить в основі зовнішньої політики Япо-
нії в першій половині ХХ сторіччя, аж до завершення Другої сві-
тової війни” [Шмелев 2011, 33].

Таке визначення не може бути прийнятним, бо воно завузьке. 
Насамперед паназіатизм не лише японське явище: різноманітні 
концепції та проекти азійської єдності виникали й далеко за її 
межами. У сусідньому Китаї палкими прибічниками союзу націй 
Великої Азії були, наприклад, Сунь Ят-сен та Лі Дачжао [Huang 
2012; Matten 2011]. В Індії подібні ідеї приваблювали Рабіндра-
ната Таґора, Шрі Ауробіндо, Субхаш Чандра Боса, Джавахарлала 
Неру [Bhatte 2014; Malony 2013; Tankha 2011; Ubaidulloev 2011]. 
У Кореї Чхве Чжеу ще 1860 р. заснував вчення під назвою донхак 
(“східна наука”), яке протиставив “західній науці”, тобто всій су-
купності європейських впливів (про зв’язок націоналізму та па-
назіатизму в Кореї див.: [Shin 2006, 25–40]). Як це не дивно, 
знайшлися в паназіатизму прихильники і в європі. Одним із них 
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був австро-угорський офіцер Ойґен Гефліх (Hoeflich), згодом із-
раїльський письменник Моше Яаков бен-Ґавріель, який мріяв 
про об’єднання євреїв з арабами, індійцями, китайцями та япон-
цями у великому всеазійському братстві [Harif 2012].

У Росії думка про можливе об’єднання народів Азії спочатку 
викликала жах, відображений, зокрема, у творчості В. Я. Брюсо-
ва та В. С. Соловйова [Брюсов 2003, 88–90, 102–103, 110–111; 
Молодяков 2005, 10–42]. Втім, підхоплена ними концепція “жов-
тої загрози” була своєрідною негативною версією паназіатизму, 
що “від зворотного” підтверджувала його актуальність. Проте 
були й позитивні версії. Так, П. А. Бадмаєв висунув проект єди-
ної Азії під владою російського царя [Молодяков 2006, 91–101]. 
Пізніше власну візію Великої Азії створив барон Р. Ф. Унгерн 
фон Штернберг [Отрощенко 2011, 47–48]. Використати паназій-
ську ідею намагалися й більшовики, свідченням чого є стаття 
В. І. Леніна “Відстала європа та передова Азія” [Ленин 1973], 
написана 1913 р., та проведення в 1920 р. в Баку І з’їзду народів 
Сходу. Окремого розгляду вимагає співвідношення паназіатизму 
з євразійством (див., наприклад: [Botz-Bornstein 2008]). Поза по-
літикою, в культурологічному плані, теорію культурної єдності 
Азії розробляв Ю. М. Реріх [Рерих 1999; Рерих 2002]. Не обми-
нули паназійські ідеї й Україну – варто згадати концепцію “азіат-
ського ренесансу” М. Хвильового, який, між іншим, апелював до 
двох згаданих вище видатних паназітистів – Сунь Ят-сена і Р. Та-
ґора [Турчина 2006, 229]. Нас, проте, цікавить японський варіант 
паназіатизму, тому далі ми зосередимося на ньому.

Як ми вже бачимо з наведених прикладів, паназіатизм не лише 
не конче пов’язаний з імперіалізмом (японським, російським чи 
якимось іншим), а й загалом не обмежується сферою політики. 
Можна говорити про існування поряд із політичним культурного 
паназіатизму (до якого, крім Ю. Реріха, слід віднести Окакуру 
Тенсіна), економічного паназіатизму, який концентрується на 
економічних зв’язках між азійськими країнами, і навіть паназіа-
тизму релігійного – прикладом є погляди буддійського ченця Фу-
дзії Ніцідацу3 [Тоґава 2013] або візія лідерів “нової релігії” 

3 Фудзії Ніцідацу 藤井日達 (1885–1985) – буддійський монах, релі-
гійний діяч, пацифіст, послідовник М. К. Ґанді.
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Омотокьо4 [Li 2007]. Тим більше не можна зводити весь паназіа-
тизм до одного з його конкретних історичних проявів – гасла 
“Азія для азіатів” чи проекту “Великої Східно-Азійської сфери 
впливу” (точніше, “Великої Східно-Азійської сфери спільного 
процвітання” Дай Тоа кьоейкен 大東亜共栄圏).

Серед численних визначень, які можна зустріти в наукових 
працях, ми наведемо лише два, якими далі й користуватимемося 
як такими, що доповнюють одне одного. Визначний японський 
вчений Такеуці Йосімі 竹内好 (1910–1977) визначає паназіатизм 
як “вимогу союзу азійських народів під проводом Японії для опо-
ру агресії європейських та американських сил”. Він додає, що це 
“не ідеологія з окремим і ясно впізнаваним змістом, а радше тен-
денція. Інколи вона проявляє себе як правий екстремізм, інколи – 
як лівий екстремізм, і в усіх цих проявах можна розрізнити 
паназійські та непаназійські риси... Паназіатизм не можна цілко-
вито ототожнювати з експансіонізмом або агресією, ані з націона-
лізмом (міндзокусюґі, коккасюґі, кокумінсюґі, кокусуйсюґі)5, ані з 
лівацьким інтернаціоналізмом” (цит. за: [Saaler 2002, 11]). Згідно 
з визначенням американської дослідниці японського походження 
Ері Хотти, паназіатизм – це “тип дискурсу, який прагне прищепи-
ти азійську ідентичність самим азіатам, щоб досягнути рівності із 
Заходом, котрий відвів Азії принизливу другорядну роль у полі-
тиці націй-держав” [Hоtta 2007, 23]. Хотта, проте, розглядає пан-
азіатизм як різновид націоналізму (“паннаціоналізм”) [Hоtta 2007, 
20–21], з чим, як ми бачили, категорично не згоден Такеуці. Йо-
сікава, натомість, пов’язує паназіатизм з азійським регіоналізмом 
[Yoshikawa 2009, 7–9].

2. Концепти азії та Китаю в метагеографічній революції 
мейдзі

Як би не розуміти паназіатизм, у центрі його перебуває концепт 
Азії. Відтак природно постає питання про межі, в яких мислять 

4 Омотокьо 大本教 (“Вчення Великої Основи”) – одна з “нових релі-
гій” синтоського походження, заснована 1892 р.

5 Терміни, що позначають у японській мові різні види націоналізму: 
міндзокусюґі 民族主義 – етнічний націоналізм, коккасюґі 国家主義 – 
державницький націоналізм, кокумінсюґі 国民主義 – цивільний націо-
налізм, кокусуйсюґі 国粋主義 – радикальний націоналізм.
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Азію прибічники її єдності. Як добре відомо, географічні кордо-
ни Азії є умовними, і в різні часи їх розуміли по-різному. Так 
само відмінними вони є і в різних представників паназійської 
думки. Для японської її версії можна виділити незмінне ядро – 
Східну Азію (Японію, Китай, Корею та В’єтнам), тобто країни 
Синічної цивілізації, за класифікацією А. Дж. Тойнбі, або Ки-
тайсько-Східноазійської макроцивілізаційної системи, за класи-
фікацією Ю. В. Павленка [Павленко 2002, 390–404]. До цих країн 
могли додавати Монголію, країни Південно-Східної Азії, Індію, 
а інколи навіть країни ісламу (як мислив Азію, наприклад, Окава 
Сюмей) [Saaler 2002, 8].

С. Саалер виділяє три групи спільних рис народів Східної 
Азії, до яких апелювали паназіатисти:

1) культурну єдність, що включала китайську ієрогліфічну пи-
семність (добун 同文) і релігійну єдність (докьо 同教);

2) расову єдність (досю 同種), тобто приналежність до “жовтої 
раси” (осьоку дзінсю 黄色人種); концепт раси пізніше був заміне-
ний концептом етносу (міндзоку 民族);

3) географічну близькість і політичні зв’язки в рамках тради-
ційної синоцентричної моделі [Saaler 2002, 15]. Уявлення про 
расу, тим більше про “жовту расу”, були, безперечно, запозичені 
із Заходу.

Центром ареалу, який окреслюють зазначені спільні риси, є, 
ясна річ, Китай, фундамент східноазійської цивілізації, її най-
більша й наймогутніша (для ХІХ й більшої частини ХХ ст. – по-
тенційно) країна. Ця обставина була тим важливішою, що Корея 
до 1898 р. перебувала у васальній залежності від Китаю (імперії 
Цін), з 1905 р. – під протекторатом Японії, а з 1910 р. стала япон-
ським володінням; В’єтнам же до 1945 р. входив до складу Фран-
цузького Індокитаю, тому його логічно було розглядати разом з 
іншими країнами Південно-Східної Азії. Тож можна сказати, що 
для японських паназіатистів Китай був фактично центром всієї 
Азії – без розв’язання проблеми стосунків із Китаєм про азійську 
єдність не могло бути й мови.

Концепт “Азія” (Адзіа 亜細亜, скорочено А 亜) був занесений 
до Китаю та Японії єзуїтами. Це слово, зокрема, є в китайсько-
мовному атласі світу, надрукованому 1602 р. Матео Річчі. Японці 
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почали використовувати цю назву щонайменше з початку XVIII ст. 
Зокрема, географ Нісікава Дзьокен 西川如見 (1648–1724) у своїх 
книгах “Ніхон суйдоко” 日本水土考 (“Роздуми про географію 
Японії”, 1700) та “Каїцусьоко” 華夷通商考 (“Роздуми про торгів-
лю між культурними країнами та варварами”, 1708) визнавав, що 
Японія – частина Азії. Проте філософ-конфуціанець Аїдзава Сей-
сісай 会沢正志斎 (1782–1863) критикував таке запозичення: вва-
жав, що звичай ділити світ на частини й давати їм назви свідчить 
про зарозумілість і егоцентризм європейців, а також про їхнє 
прагнення панувати над усім світом; він застерігав, що, прий-
маючи цю назву, дану чужинцями, Японія ризикує втратити свою 
ідентичність і розчинитися в масі “азійських країн” [Matsuda 
2011, 46]. У цьому Аїдзава, як бачимо, виявився предтечею пост-
колоніальної критики.

Втім, як зазначають С. Саалер і К. Шпільман, «лише з віднов-
ленням європейської колоніальної експансії в дев’ятнадцятому 
сторіччі “Азія” перестала бути технічним терміном, який вико-
ристовували східноазійські картографи, і у відповідь на загрозу 
західного колоніалізму почала репрезентувати специфічний гео-
політичний простір...» [Saaler, Szpilman 2011, 2]. З цим можна 
погодитися, але все ж таки паназіатизм у Японії сформувався не 
після “відкриття” країни “чорною ескадрою” комодора Перрі, 
коли загроза західного колоніалізму була максимальною, а в пе-
ріод Мейдзі (1868–1912), коли, здавалося б, ця загроза значно 
зменшилася. І причина тут у кардинальній зміні світосприйнят-
тя, яку спричинила “Реставрація-Революція” Мейдзі.

У метагеографічному6 сенсі ця зміна була переходом від сино-
центричної моделі світу до новочасної західної, тобто європо-
центричної. Таким чином, Мейдзі Ісін можна з повним правом 

6 Метагеографія – “міждисциплінарна галузь знання, що перебуває 
на перетині науки, філософії та мистецтва (в широкому сенсі слова) й 
вивчає різні можливості, умови, способи й дискурси географічного 
мислення та уяви” [Замятин 2010, 22]. Термін був введений до науко-
вого обігу В. М. Гохманом, Б. Л. Гуревичем і Ю. Г. Саушкіним у статті 
“Проблемы метагеографии” (“Вопросы географии”, 1968, сб. 77). В 
Україні вперше був використаний Д. В. Ніколаєнком у 1980-ті рр. [Ко-
лесник 2013, 165].
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назвати метагеографічною революцією. У термінах японсько-ки-
тайських взаємин вона має вигляд переходу зі сфери китайського 
впливу до сфери впливу західного. Це знайшло вираження в гаслі 
“Геть від Азії!” (дацу-А 脱亜), яке проголосили “західники” Хіно-
хара Сьодзо 日原昌造 (1853–1904) та Фукудзава Юкіці 福澤諭吉 
(1835–1901); пізніше воно набуло вигляду “Геть від Азії, увійде-
мо до європи!” (дацу-А ню-О 脱亜入欧). “Геть від Азії!” означа-
ло на практиці “Геть від Китаю!”.

Зауважмо, що синоцентрічна модель була поставлена під сум-
нів ще у XVIII ст. діячами кокуґаку7, які піддали цінності тради-
ційної китайської культури різкій критиці, натомість стверджую-
чи самодостатність Японії. У першій пол. ХІХ ст. представники 
не лише кокуґаку, як-от Хірата Ацутане 平田篤胤 (1776−1843), 
а й конфуціанці – Йосіда Сьоїн 吉田松陰 (1830−1859) та згада-
ний вище Аїдзава Сейсісай – почали називати “Серединною 
державою” (Цюґоку 中国) Японію, а не Китай, як було прийнято 
раніше. Ця концепція дістала в японській науці назву Ніхон цюка-
рон 日本中華論 [Saaler 2002, 13]. У цьому сенсі мейдзійська вес-
тернізація стала логічним продовженням антикитайського руху, 
започаткованого мислителями кокуґаку.

Виявами нового розуміння світу стали нові концепти, з яких 
для нас наважливішим є, безперечно, “Азія”. Синонімом “Азії” 
став ще один новий концепт – “Схід” (“Орієнт”). Цікаво, що від-
повідне японське слово Тойо 東洋, дослівно “східний океан” (як і 
його синонім Тохо 東方 “східна сторона”), було запозичене зі ста-
рої синоцентричної моделі, згідно з якою Серединна імперія ото-
чена з чотирьох боків океанами.

Проте на особливу увагу заслуговує нове розуміння концепту 
“Китай”, втілене в назві Сіна 支那. У цього слова довга історія. У 
стародавній Індії Китай називали “Чіна” (санскр. Cīna); ця назва 
потрапила до Китаю разом із буддійськими текстами і в китай-
ських перекладах набула звучання Чжіна (варіанти написання: 
支那, 芝那, 脂那 та 至那). Це слово, хоча й зрідка, використову-
валося і в самому Китаї (відомий приклад – вірш Сюаньцзуна, 

7 Кокуґаку 国学 (“наука [рідної] країни”) – духовний, культурний і 
суспільно-політичний рух XVIII–XIX ст., що ставив за мету плекання 
самобутньої японської культури, очищеної від чужоземних впливів.
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імператора династії Тан), і в Японії. Вчений-конфуціанець Араї 
Хакусекі 新井白石 (1657–1725) дізнався від місіонерів, що євро-
пейці називають Китай латиною Sinae, і це йому нагадало про 
буддійське Сіна. Він почав використовувати це слово на позна-
чення Китаю незалежно від династії [Fogel 2012]. Маено Рьотаку 
前野良沢 (1723–1830), знавець європейської медицини, писав у 
1777 р., що “Китай не мав постійного імені країни з часів Яо та 
Шуня. Назва Сіна прийшла із Заходу” [Matsuda 2011, 46]. Проте 
в широкий вжиток вона ввійшла вже в добу Мейдзі. Таким чи-
ном, назва Сіна відображає новий погляд на Китай – погляд че-
рез “західні окуляри”. Це вже не Серединна імперія, кордони 
якої визначає вплив моральної сили Де її володаря – Сина Неба, 
а звичайна країна серед інших країн, одна з багатьох відсталих 
країн Азії.

У новій метагеографічній структурі японські інтелектуали 
опинилися у двозначному становищі. З одного боку, вони мусили 
визнати приналежність своєї країни до “Азії”, чи то “Сходу”, з 
другого боку, ці концепти стійко асоціювалися з відсталістю й 
залежністю, а японці прагнули зробити свою країну рівною про-
відним західним державам. Із цієї ситуації було два виходи: пер-
ший – зосередитися на власному розвитку, залишивши решту 
країн Азії напризволяще, і тим самим подолати свою “азій-
ськість”; другий – взяти на себе цивілізаторську місію й допо-
могти Азії модернізуватися, таким чином змивши з неї тавро 
відсталості. Якщо перший шлях втілився у знайоме вже нам гас-
ло дацу-А – “геть від Азії”, то для другого було винайдено фор-
мулу ко-А 興亜 “підіймати (розвивати) Азію”.

Обидва шляхи відкривали можливості для імперіалістичної 
політики щодо Китаю та інших азійських країн. У першому ви-
падку “увійти в європу” (ню-О) означало стати членом клубу ко-
лонізаторів. Модерна, вестернізована Японія не могла не стано-
вити загрозу для “відсталих” сусідів, і насамперед Кореї та 
Китаю: незалежно від конфігурації “уявних спільнот” географіч-
на реальність брала своє. У другому ж випадку роль наставника-
цивілізатора легко могла перетворитися на роль визискувача, як 
це можна було спостерігати й на прикладі західних країн.
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Проте гасло “розвивати Азію” звучало, безперечно, більш 
альтруїстично й відповідало як старим конфуціанським, так і 
новітнім гуманістичним цінностям. Не дивно, що, як зазначає 
С. Саалер, “панзіатизм у Японії виник у період Мейдзі (1868–
1912) як ідеалістично-культурний (idealst-culturalist) рух з незнач-
ними політичними конотаціями” [Saaler 2002, 4]. У цей період 
він був пов’язаний із Рухом за свободу та народні права, пред-
ставниками якого були Накае Цьомін, Таруї Токіці, Уекі Еморі. 
Зауважмо, що гасло дацу-А було сформульовано на противагу 
ко-А, а не навпаки [Zachmann 2011a, 57]. Слід також пам’ятати, 
що свою знамениту статтю “Дацу-А рон” 脱亜論 Фукудзава на-
писав, розчарувавшись поразкою в Кореї реформаторського руху 
ґехва (невдалою спробою перевороту 1884 р.), який японський 
просвітник щиро підтримував [Yoshikawa 2009, 22; Фукудзава 
1885]. Тобто до того він і сам був прихильником “розвитку Азії”, 
паназіатистом.

3. Класифікація різновидів паназіатизму
З викладеними вище міркуваннями добре узгоджується класи-

фікація ідейних різновидів паназіатизму в Японії 1868–1945 рр., 
яку пропонує Йосікава Юкіе. Ця класифікація спирається на два 
критерії – позицію щодо Заходу (про- або антизахідну) та пози-
цію щодо експлуатації інших країн Азії. Таким чином, дослідни-
ця виділяє чотири основні різновиди паназіатизму: представники 
цього напряму, солідарні з країнами Азії, поділяються на проза-
хідних – “космополітів” та антизахідних – прибічників доктрини 
“останньої війни”; у свою чергу, ті, що вважали за можливе екс-
плуатувати азійські народи, поділяються на прибічників “азій-
ської доктрини Монро”, готових до компромісу із Заходом, та 
ворожих до нього “співчуваючих імперіалістів” (Imperialistic Com-
passionates) [Yoshikawa 2009, 10–11, 16]. Звісно, така схема є дуже 
спрощеною, про що свідчить і те, що Йосікава у процесі дослі-
дження вводить нові групи – “прихильників союзу”, “співчуваю-
чих” (Compassionates) і “революціонерів” [Yoshikawa 2009, 14]. 
Однак такий підхід дає уявлення про те, наскільки складними, 
неоднозначними і розмаїтими шляхами вела японську думку мрія 
про всеазійську єдність.
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Натомість Е. Хотта виділяє три різновиди паназіатизму: “чаїс-
тичний” (Teaistic), “синічний” (Sinic) та “мейсюрон”. “Чаїстич-
ний” паназіатизм – філософсько-культурологічний напрям, який 
підкреслював єдність азійської цивілізації. Його назва походить 
від терміна “чаїзм” (Teaism), яким Окакура Тенсін назвав 
релігійно-філософcьке підґрунтя чайної церемонії [Okakura 1906, 
17]. “Синічний” паназіатизм, що завдячує назвою Дж. Тойнбі, 
який назвав цивілізацію Східної Азії “Синічною”, закликав до 
створення союзу народів Східної Азії (або “жовтої раси”). На-
решті, мейсюрон (япон. мейсюрон 盟主論 – “доктрина лідера”) – 
напрям, що проголошував Японію лідером (мейсю 盟主) Азії в 
боротьбі проти західного імперіалізму [Hotta 2007, 7–8, 30]. На 
наш погляд, класифікація Йосікави є детальнішою й логічнішою 
за своєю структурою; крім того, вона включає критерій ставлен-
ня до Заходу, який у Хотти відсутній.

4. Періодизація історії японського паназіатизму
Японський дослідник Хадзама Наокі поділяє історію япон-

ського паназіатизму на три періоди: ранній (1880–1900), середній 
(1900–1928) і пізній (1928–1945). Віхами в цій періодизації прав-
лять перша військова експедиція проти Іхетуанського повстання 
(1900 р.) і друга Шаньдунська експедиція (1928 р.) [Хадзама 
2001a, 70–71]. Натомість Йосікава Юкіе вважає, що межами мають 
правити кінець Російсько-японської війни (1905 р.) і Мукден-
ський інцидент (інвазія японської армії в Маньчжурію 1931 р.) 
[Yoshikawa 2009, 13]. Е. Хотта виділяє окремо період 1931–
1945 рр., якому вона й присвятила свою монографію [Hotta 2007]. 
Фундаментальна двотомна праця “Паназіатизм: документальна 
історія” за редакцією С. Саалера та К. Шпільмана проводить го-
ловну межу всієї історії паназітизму по 1920 р., виділяючи при 
цьому лише у ХХ ст. шість періодів [Pan-Asiatism... 2011].

Оскільки предметом нашого розгляду є трансформація погля-
дів японських паназіатистів на Китай, то ми вважаємо за доціль-
не запропонувати відповідну періодизацію. Починати історію па-
назіатизму з 1880 р. можна лише умовно; як буде видно з викла-
деного нижче, її початком можна так само вважати 1877 р. У 
датуванні кінця першого періоду ми будемо дотримуватися періо-
дизації Хадзами, оскільки Іхетуанське повстання безпосередньо 
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пов’язане з Китаєм; крім того, 1900 р. Товариство Азії остаточ-
но влилося до Асоціації спільної культури Східної Азії (про це 
див. нижче), а 1901 р. було утворено Товариство ріки Амуру 
(Кокурюкай 黒龍会), яке істотно вплинуло на характер паназій-
ського руху.

Не менш значущою межею є 1928 рік. У цей рік відбулися 
друга Шаньдунська експедиція, яка стала “точкою неповернен-
ня” у стосунках Японії з урядом Чан Кайші, та вбивство офіце-
рами Квантунської армії володаря Маньчжурії Чжан Цзоліна, яке 
було рішучим кроком до її захоплення. Того ж самого року до 
штабу Квантунської армії прибув підполковник Ісівара Кандзі, 
який на власний розсуд спланував і здійснив 1931 року інвазію 
до Маньчжурії. Таким чином, Мукденський інцидент видається 
радше наслідком процесу, що розпочався 1828 р.

Проте не менш важливою віхою в історії японського паназіа-
тизму є проголошення будівництва “нового порядку в Азії” в 
листопаді 1938 р. Будучи в певному сенсі підсумком діяльності 
його прихильників у період 1918–1931 рр., воно водночас озна-
чало перетворення паназатизму на офіційну державну ідеологію 
та визначення провідної стратегії Японії щодо країн Азії на на-
ступний період, аж до її поразки в 1945 р. Весь період 1939–
1945 рр. пройшов під знаком будівництва “Великої сфери спіль-
ного процвітання” в Азії.

Виходячи з вищезазначеного, ми виділяємо в історії японсько-
го паназіатизму чотири періоди, верхніми межами яких є 1900, 
1928, 1938 та 1945 роки. Крім того, ми, подібно до С. Саалера та 
К. Шпільмана, вважаємо, що 1945 р. історія японського паназіа-
тизму не закінчується, тому останню частину розділу присвяти-
мо відродженню ідеї єдності Азії після ІІ світової війни, й зокре-
ма проекту Східноазійської спільноти.

5. Ранній період японського паназіатизму (1877–1900 рр.)
У плані ідеології ранній паназіатизм має свої відмінності. На-

приклад, Хадзама характеризує його як “спосіб мислення і пове-
дінки, що мав на меті суттєво рівні стосунки між Японією і 
Китаєм” (див.: [Kuroki 2007, 35]). Йосікава також стверджує, що 
в цей час домінувало прагнення рівних стосунків з Азією (нато-
мість після 1905 р. – прагнення лідерства в Азії). Вона виділяє в 
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ранньому паназіатизмі два напрями: прибічників союзу з країна-
ми Азії (the “Alliance” group) та “співчуваючих” (Compassiona-
tes), які обмежувалися моральною та матеріальною підтримкою 
цих країн [Yoshikawa 2009, 14]. Свен Саалер наголошує, що пер-
винно паназіатизм був пов’язаний із політичною опозицією (на-
самперед із Рухом за свободу та народні права), а чимось на 
кшталт офіційної ідеології чи провідного напряму японської зов-
нішньої політики він став не раніше кінця 1930-х рр. [Saaler 
2002, 5]. Натомість російські історики на чолі з А. є. Жуковим 
розглядають паназіатизм (у т. ч. ранній) винятково як ідеологічне 
прикриття японської експансії [История Японии 1998, 159].

Першим осередком паназійських ідей було Товариство сприян-
ня розвитку Азії (Сін’ася 振亜社), яке 1877 р. заснував лейтенант 
військово-морського флоту Соне Тосітора 曾根俊虎 (1847–1910) 
[Хадзама 2001b, 70–71]. Проте напочатку ця організація не мала 
особливого успіху, і 1880 р. вона була реформована й дістала 
нову назву – Асоціація розвитку Азії (Коакай 興亜会). Первісна 
назва організації містила в собі вираз сін-А 振亜 – дослівно 
“струснути”, тобто розворушити, пробудити Азію. Згодом її змі-
нили на м’якшу – ко-А 興亜, тобто “підіймати (відроджувати, 
відновлювати) Азію”. Перші ієрогліфи обох виразів, проте, вхо-
дять до складу слова сінко-суру 振興する “сприяти розвитку”. 
Як зазначають С. Саалер і К. Шпільман, вираз ко-А з’явився в 
1880-ті роки як головне гасло паназійської солідарності. Згодом, 
однак, це гасло було відкинуто, бо в ньому побачили приховані 
претензії на японське лідерство в регіоні, і знову повернуто до ши-
рокого вжитку лише в 1930-ті рр. [Saaler, Szpilman 2011, 18–19]. 
Китайці – члени Коакай також побачили в назві асоціації зверхнє 
ставлення до Азії, і на їхню вимогу організація 1883 р. змінила 
назву на Товариство Азії – Адзіа кьокай 亜細亜協会. Проте зміна 
назви не вплинула на характер організації [Kuroki 2007, 37].

Засновник Коакай – Соне Тосітора мав досвід дипломатичної 
роботи: служив аташе в Китаї, брав участь у перемовинах з при-
воду експедицій на Тайвань 1874 р. [Kuroki 2007, 36]. До асоціа-
ції входили також Дате Муненарі 伊達宗城 (1818–1892), який 
підписав першу угоду з Китаєм, та Соедзіма Танеомі 副島種臣 
(1828–1905), який, будучи міністром іноземних справ, заступився 
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за китайських кулі під час інциденту з “Марією Лус” 1872 р.8 
У період свого розквіту Асоціація розвитку Азії нараховувала до 
400 членів [Kuroki 2007, 41]. Серед них були чиновники мініс-
терства закордонних справ, дипломати, військові, викладачі ки-
тайської мови, вчені-китаїсти, журналісти, навіть члени імпера-
торської родини. Проте до асоціації не входив ніхто із правлячої 
верхівки (олігархії кланів Сацума-Цьосю). У лавах Коакай до 
того ж були не лише японці, а й китайці – дипломати, підприєм-
ці, журналісти, а також корейські інтелектуали [Kuroki 2007, 38, 
43; Zachmann 2011a, 54–56].

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

Мета асоціації була сформульована таким чином: оскільки в 
Азії залишилося дві незалежні держави, Японія і Китай, то їм 
необхідно об’єднати свої сили і, залучивши також інші народи 
Азії, протистояти Заходу [Kuroki 2007, 36, 39]. У своєму мані-
фесті Товариство Азії зазначало, що “Китай – найбільша країна 
світу у східній півкулі”, висловлювало жаль, що японці, вивчаючи 
західні мови, нехтують мовами сусідів, і закликало розбудовувати 

8 Коли перуанське судно “Марія Лус” (“Maria Luz”), яке везло ки-
тайських кулі для роботи на плантаціях, стояло в порту Йокогама, один 
із кулі втік і звернувся до японської влади зі скаргами на жорстоке по-
водження. Судно було заарештоване, кулі відпущені на свободу [Yo-
shikawa 2009, 19].
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добросусідські стосунки не лише на рівні урядів, а й на рівні 
приватних осіб [Zachmann 2011a, 59–60]. Було створено школу 
для підготовки співробітників консульств у Китаї, де викладали 
китайську та корейську мови, а також математику; варте уваги те, 
що там був спеціальний семінар з вивчення праці Джона Стюар-
та Міла “Про свободу”, свого роду “біблії” Руху за свободу та 
народні права [Kuroki 2007, 37]. 1884 р. було відкрито школу в 
Шанхаї [Zachmann 2011a, 54].

Асоціація видавала журнал “Коакай хококу” 興亜会報告 (зго-
дом перейменований на “Адзіа кьокай хококу” 亜細亜協会報告), 
де були й статті китайською мовою, призначені для читачів Ки-
таю і Кореї. Журнал мав своїх кореспондентів у багатьох країнах 
Азії, навіть у Персії та Османській імперії [Kuroki 2007, 37–38]. 
Головні його теми були такі: вторгнення західних держав до Азії 
з метою її підкорення; географічна взаємопов’язаність країн Азії; 
зв’язки народів Азії в термінах культури та раси9; необхідність 
співробітництва між країнами Азії для протистояння Заходу, від-
новлення незалежності поневолених країн та розквіту всього ре-
гіону [Kuroki 2007, 43]. Члени асоціації у своїх статтях виступали 
проти воєнного втручання Японії у справи сусідів і постійно на-
голошували на необхідності розвитку торговельних зв’язків та 
інформаційного обміну між Японією і Китаєм, що мало сприяти 
більшій відкритості Китаю для сучасної науки й техніки і, таким 
чином, його модернізації. Цієї лінії Товариство Азії дотримува-
лося і під час криз у стосунках із Китаєм, спричинених подіями в 
Кореї – інцидентом Імо 1882 р. та переворотом Ґапсін 1884 р.10 

9 Проте, як зазначають дослідники, в ідеології Коакай не було расиз-
му, зокрема, європейці та американці також могли бути членами асоціа-
ції, якщо поділяли її цілі [Kuroki 2007, 42; Zachmann 2011a, 54].

10 Інцидент Імо (япон. Дзінґо 壬午) – повстання і напад корейських 
військових на японське дипломатичне представництво в Сеулі, внаслі-
док чого Японія і Китай ввели свої війська на територію Кореї та опи-
нилися на грані війни. Переворот Ґапсін (япон. Косін 甲申) – спроба 
реформістської фракції Ґехва, яку підтримувала Японія, захопити владу 
в Кореї. Докладніше див.: [Новий погляд... 2010, 222–228]. Обидві події 
названі за циклічними знаками відповідних років. Варте уваги те, що 
лідери Ґехва – Кім Оккюн і Пак Йонхьо – також були членами Коакай 
[Zachmann 2011a, 54].
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Важливо також, що на сторінках журналу відбувався діалог між 
японськими і китайськими інтелектуалами, причому останні не-
рідко висловлювали незадоволення вестернізацією Японії, засу-
джували експедицію 1874 р. на Тайвань та анексію королівства 
Рюкю [Kuroki 2007, 43–46]. Китайці загалом ставилися до Коа-
кай з підозрою, зокрема, тому, що серед її членів були диплома-
ти, пов’язані з неприємними сторінками японсько-китайських 
стосунків [Zachmann 2011a, 56].

Лідери Асоціації розвитку Азії вважали, що міжнародні сто-
сунки повинні бути засновані на засадах “шляху справедливості” 
(сейдо 正道), “загального блага” (коекі 公益) та “рівноваги” (хей-
кін 平均). Вони стверджували, що нерівність Заходу і Сходу по-
рушує “волю Неба і Землі” (Тенці-но і 天地ノ意). Поверення рів-
новаги, натомість, просвітить і європу, й Азію. Водночас у 
речників асоціації були різні погляди на місце Кореї в регіоні: 
якщо одні (наприклад, Адзума Хейдзі 吾妻兵治, 1853–1917) вва-
жали, що Корея має стати незалежною країною, рівною з Японією 
та Китаєм, то інші (Ватанабе Хіромото 渡辺洪基, 1848–1901) 
розглядали як рівних партнерів лише Японію та Китай, а Корея, на 
їхню думку, мала бути залежною від Японії [Kuroki 2007, 48–50].

Під час Японсько-китайської війни 1894–1895 рр. і після неї 
ядро Товариства Азії залишалося на антивоєнних позиціях. Про-
те організація переживала занепад і 1900 р. влилася до Асоціації 
спільної культури Східної Азії (Тоа добункай; про неї див. ниж-
че)[Kuroki 2007, 48]. Втім, показовою є дискусія, яка виникла в 
червні того ж року з приводу Іхетуанського повстання. Провід 
Асоціації спільної культури запропонував програму дій у ситуа-
ції, що склалася. Проте Ватанабе Хіромото, колишній лідер Това-
риства Азії, різко виступив проти чотирьох пунктів цієї програми, 
які передбачали втручання, в т. ч. воєнне, та в разі інтервенції за-
хідних держав і розподілу Китаю на сфери впливу – участь у 
цьому розподілі [Kuroki 2007, 51]. Курокі Моріфумі слушно вба-
чає у двох позиціях цієї дискусії відмінність між раннім та пізні-
шим (у його термінології) паназіатизмом.

Приблизно водночас із Коакай виникла інша важлива паназіа-
тистська організація – Товариство Темного океану (Ґенйося 玄洋
社). Зазвичай його заснування датують 1881 р. [Молодяков 1999, 
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107; Jansen 1970, 35; Tsuzuki 2000, 246], що відповідає офіційній 
історії цього товариства (“Ґенйося сясі” 玄洋社社史), виданій 
1917 р. Проте японський дослідник Саґа Такасі переносить цю 
дату на грудень 1879 р. [Саґа 2012, 3]. Назва Ґенйося походить 
від топоніма Ґенкай нада (玄界灘), що позначає південну части-
ну Японського моря, котра омиває узбережжя префектур Фукуо-
ка і Саґа11. Ця назва вказує на місце виникнення організації: її 
створили самураї колишнього князівства Фукуока на острові 
Кюсю. Усі вони були учасниками самурайських повстань, спря-
мованих проти прозахідних реформ, у т. ч. Сацумського повстан-
ня 1877 р.; деякі відбули за це ув’язнення. Лідерами Товариства 
Темного океану були Хіраока Котаро 平岡浩太郎 (1851–1906), 
Тояма Міцуру 頭山満 (1855–1944) та Хакода Рокуске 箱田六輔 
(1850–1888). Чільне місце серед них посідає, безперечно, Тояма, 
легендарний “сірий кардинал” японського політикуму кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. Йосікава відносить його до категорії “спів-
чуваючих імперіалістів” (imperialistic compassionates), але розгля-
дає його діяльність у рамках другого періоду історії паназіатизму 
(1905–1931 рр.) [Yoshikawa 2009, 14]. Товариство об’єднало на-
вколо себе “континентальних ронінів12” (тайріку ронін 大陸浪
人), або “китайських ронінів” (сіна ронін 支那浪人), – пасіонар-
них молодих чоловіків, які шукали долі на просторах Азії. Серед 
них були і романтики, і революціонери, і заповзятливі підприєм-
ці, і звичайні авантюристи (докладніше див.: [Молодяков 1999, 
115; Japan at War 2013, 61–63]).

Товариство Темного океану зажило собі лихої слави “фашист-
ської”, “шпигунської” і “терористичної” організації; деякі до-
слідники вважають її перебільшеною (див.: [Молодяков 1999, 
107–108, 112; Joos 2011, 62–63]). Справді, не все в діяльності то-
вариства було так однозначно, надто в ранній період його діяль-
ності (до 1900 р.), який нас тут цікавить.

Насамперед від початку Ґенйося приєдналося до Руху за сво-
боду та народні права. У статуті товариства, прийнятому через 

11 Цудзукі Цюсіці перекладає назву Ґенйося як “Товариство Корей-
ської протоки” (Korean Strait Society) [Tsuzuki 2000, 246].

12 Ронін 浪人 (дослівно “людина-хвиля”) – самурай, що залишився 
без сюзерена.
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півроку після заснування, було викладено його три засадничі 
принципи: “шанобливо служити імператорській династії” (косіцу-о 
кейтай-сібесі 皇室ヲ敬戴シ可シ), “любити і берегти Батьківщи-
ну” (хонґоку-о айцьо-сібесі 本国ヲ愛重シ可シ) та “стійко боро-
нити суверенні права народу” (дзіммін-но сюкен-о косю-сібесі 
人民ノ主権ヲ固守シ可シ) (цит. за: [Саґа 2012, 3]). Може здати-
ся, що перший та останній пункти суперечать один одному, про-
те, як показує Ю. Д. Михайлова, навіть ідеологи лівого крила 
Руху за свободу та народні права не відкидали монархії як такої, 
і республіку – свій ідеал – розуміли як “спільне управління мо-
нарха і народу” [Михалова 1990, 171–173]. Принципи Товариства 
Темного океану цілком відповідали такій ідеології.

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

Що ж до поглядів товариства на політику в Азії, яка нас тут 
найбільше цікавить, то, згідно з його офіційною історією, вида-
ною 1917 р., вони зводилися до встановлення панування Японії 
в регіоні (а в ідеалі – в усьому світі). Для обґрунтування цього 
Ґенйося спиралося на ідеї таких мислителів доби Едо, як Аїдза-
ва Сейсісай, Йосіда Сьоїн, Сато Нобухіро та ін., і навіть на міфи 
хроніки “Кодзікі” [Joos 2011, 66–67]. Проте невідомо, якою мі-
рою такі погляди були притаманні товариству в його ранній пе-
ріод. Ґенйося завжди віддавало перевагу дії над словом, тому 
звернімося до його діяльності в 1879–1900 рр., яка стосувалася 
Китаю.
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По-перше, не можна не згадати про активне втручання Това-
риства Темного океану в справи васала імперії Цін – Кореї. Това-
риство підтримувало лідера корейських реформістів Кім Оккюна 
金玉均 (1851–1894) [Yoshikawa 2009, 25; Саґа 2012, 7], який та-
кож був членом Асоціації розвитку Азії (Коакай). У селянській 
війні 1892–1894 рр. брав участь створений товариством загін 
японських добровольців, відомий під назвою “Герої Небесного 
заступництва” (Тен’юкьо 天佑侠) [Молодяков 1999, 112; Joos 
2011, 63]. Товариство також було причетне до вбивства 8 жовтня 
1895 р. очільниці консервативних сил Кореї – королеви Мін [Мо-
лодяков 1999, 107].

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

1891 р. відставний армійській офіцер Одзава Кацуро 小沢豁郎 
(1858–1901), політик-підприємець Сіраї Сінтаро 白井新太郎 
(1862–1932) та журналіст Фукумото Ніцінан 福本日南 (1857–
1921) заснували нову паназійську організацію – Товариство Схо-
ду13 (Тохо кьокай 東邦協会). Вона проіснувала понад 20 років – до 
Першої світової війни [Хадзама 2001с, 66]. Це товариство було 
досить численним: влітку 1891 р. до товариства вступило 300 осіб, 
перед Японо-китайською війною членство нараховувало близько 

13 Деякі дослідники інтерпретують Тохо 東邦 в назві товариства як 
“Далекий Схід” [Молодяков 1999, 112; Wetzler 1998, 94].
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1000, а в 1898 р. – 1200 осіб; на початку ХХ ст. число членів по-
чало поступово зменшуватися [Harrel 1992, 21; Хадзама 2001с, 
68]. Склад їхній був різноманітний як з огляду на рід занять – по-
літики, інтелектуали, бізнесмени та ін., – так і з огляду на полі-
тичні погляди: з одного боку, лідер Ліберальної партії Окума 
Сіґенобу, з другого – Тояма Міцуру, а також пов’язаний з ними 
обома Інукаї Цуйосі. Першим віце-президентом був ветеран па-
назійського руху Соедзіма Танеомі, згодом цю посаду обійняв 
представник одного з найзнатніших аристократичних родів Япо-
нії14 Коное Ацумаро 近衞篤麿 (1863–1904). Серед інших визна-
чних членів товариства були активіст Руху за свободу та народні 
права Ої Кентаро 大井憲太郎 (1843–1922); випускник Гарварду, 
дипломат і майбутній міністр іноземних справ Комура Дзютаро 
小村壽太郎 (1855–1911); речник цивільного націоналізму15, за-
сновник газети “Ніппон” Куґа Кацунан 陸羯南  (1857–1907); 
прибічник радикального націоналізму16, мислитель Міяке Сецу-
рей 三宅雪嶺 (1860–1945); професор філософії Іноуе Тецудзіро 
井上哲次郎 (1855–1944); фахівець з етики, майбутній наставник 
імператора Суґіура Сіґетаке (Дзюґо) 杉浦重剛 (1855–1924) та ін. 
[Harrel 1992, 21; Tsuzuki 2000, 245; Wetzler 1998, 94].

У своїй програмі Товариство Сходу проголошувало необхід-
ність “урівноважити вплив країн Заходу” на Азію з метою її за-
хисту. Ідеологія товариства базувалася на ідеї солідарності 
(рентай 連帯): Японія має “вести за собою нецивілізовані краї-
ни, допомагати бідним країнам17”, а також забезпечити “майбут-
нє всієї східної раси” (або “східних рас” – тойо дзінсю 東洋人
種). При цьому товариство ставило перед собою насамперед 
науково-дослідницьку мету: “досліджувати географію, торгівлю, 
військові системи, колоніальні народи, міжнародні стосунки, но-
вітню історію, статистику” “країн Сходу та островів Океанії”. 
Крім того, товариство мало намір вивчати “міжнародне право, 

14 За зауваженням Йосікави Юкіе, “другого тільки після імператор-
ської династії” [Yoshikawa 2009, 27].

15 Япон. кокумінсюґі 国民主義.
16 Япон. кокусуйсюґі 国粋主義 (від кокусуй 国粋 – “національна сут-

ність”).
17 Дослівно – “нещасливим” (фуко 不幸).
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міжнародну політику, торгівлю, колонії країн європи та Амери-
ки” (цит. за: [Хадзама 2001с, 67–68]). Таким чином, Товариство 
Сходу прагнуло заповнити інформаційний пробіл у знаннях про 
Азію, щоб сприяти розвитку торговельних зв’язків [Harrel 1992, 
21]. Для обговорення зазначених питань раз на місяць проводили 
збори [Wetzler 1998, 94]. Товариство видавало журнал “Тохо кьо-
кай хококу” 東邦協会報告  (пізніше перейменований на “Тохо 
кьокай кайхо” 東邦協会会報). 

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

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

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

Друга організація – Асоціація спільної культури (Добункай 同
文会) була заснована в червні 1898 р. як спілка “континенталь-
них ронінів” під проводом Коное Ацумаро з метою вивчення Ки-
таю і розбудови японсько-китайських стосунків [Хадзама 2002а, 
71]. Вона мала виразно аполітичний характер і цікавилася пере-
важно економічними питаннями [Zachmann 2011c, 116].

У листопаді того ж самого року Тоакай і Добункай об’єд-
налися, утворивши Асоціацію спільної культури Східної Азії 
(Тоа добункай 東亜同文会)18. Нова організація формулювала свої 
цілі таким чином: “…зберігати територіальну цілісність Китаю; 
допомагати розвитку19 Китаю; вивчати поточний стан справ у 
Китаї і планувати практичні рішення; привертати увагу громад-
ської думки” (цит. за: [Zachmann 2011c, 117; Хадзама 2002b, 62]). 
У своєму маніфесті асоціація стверджувала: “Зв’язки між Япо-
нією і Китаєм розпочалися в глибоку давнину. Наші культури 
споріднені, наші звичаї та релігії однакові. Емоційно ми близькі, 
мов брати; стратегічно ми близькі один до одного, немов губи і 
зуби”. Називаючи минулу війну братовбивчою, асоціація вказува-
ла, що розбратом скористалися європейські держави, закликала 
“забути всі помилки, забути всю ненависть” і зміцнювати добрі 
стосунки. Особливу роль у цьому процесі мали відіграти торго-
вельні зв’язки та контакти еліт [Zachmann 2011c, 119].

18 Організація у повоєнні роки змінила назву на Кадзанкай 霞山会 
(“Асоціація гір, оповитих серпанком”), під якою існує й сьогодні [Yo-
shikawa 2009, 27].

19 Дослівно – “удосконаленню” – кайдзен 改善.
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Асоціація, зокрема, допомогла Кан Ювею знайти гроші на 
виїзд до Канади (1899), заснувала в Нанкіні в 1900 р. Академію 
спільної культури Східної Азії (згодом перенесену до Шанхая), 
де навчалися як японські, так і китайські студенти. Однак органі-
зація залежала від державного фінансування і, відтак, виконува-
ла завдання уряду, зокрема готувала кадри для розвідки [Jansen 
2014, 115; Zachmann 2011c, 118].

На особливу увагу заслуговує лідер Асоціації спільної культу-
ри Східної Азії – Коное Ацумаро (згаданий раніше як один із лі-
дерів Товариства Сходу). На початку 1898 року він опублікував 
статтю “Союз народів однієї раси і необхідність вивчення китай-
ського питання”20, в якій стверджував, що центральною пробле-
мою сучасності є боротьба рас. Сутністю політики європейських 
держав, вважав Коное, є прагнення білої раси підкорити всі інші. 
Народи Африки, Південної Америки, Австралії були значно 
слабшими за європейців, тому підкорити їх було нескладно; на-
томість для підкорення жовтої раси державам європи доводиться 
об’єднувати зусилля, як це показують події в Китаї. Тому, щоби 
зберегти незалежність, країни жовтої раси – Японія і Китай – 
мають об’єднати свої сили проти країн раси білої. Коное дорікає 
тим японцям, які, мавпуючи європейців, дивляться на китайців із 
погордою, і закликає “ставитися до китайців дружньо, сприяти 
їхньому прогресу, пропонуючи допомогу та поради, зосереди-
тись на сприянні їхньому розвитку і таким чином знаходити шля-
хи розвіяти їхні сумніви і зменшити ворожість” [Zachmann 2011b, 
91]. Наприкінці у статті обґрунтовано необхідність вивчати Ки-
тай і зміцнювати персональні зв’язки між японською та китай-
ською елітами. Китайський переклад статті з’явився в одній із 
шанхайських газет.

Стаття Коное викликала різку критику як у Японії (напри-
клад, Окума Сіґенобу назвав викладені в ній ідеї “дурницями”), 
так і в європі [Jansen 2014, 114; Zachmann 2011b, 87–88]. Слід 
зазначити, що, як ми вже вказували, західне поняття “раси” 
(дзінсю 人種) було внесене до паназійського дискурсу раніше, 

20 Ми користувалися її перекладом англійською, опублікованим у 
[Zachmann 2011b, 89–92].
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його використовували і китайці. Новою тут була концепція бо-
ротьби рас як рушійної сили історії. Про цю ідею Коное дізнався 
від свого секретаря, який щойно повернувся зі США [Zachmann 
2011b, 86].

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

З ім’ям Коное Ацумаро пов’язана також так звана “азійська 
доктрина Монро”. Йдеться про його славнозвісну фразу “Тойо ва 
Тойо-но Тойо нарі” (東洋は東洋の東洋なり), дослівно – “Схід – 
це Схід Сходу”, яку зазвичай вільно перекладають як “Азія для 
Азіатів”. Цю думку Коное висловив у розмові з Кан Ювеєм у 
листопаді 1898 р., пояснивши, що це свого роду “доктрина Мон-
ро для Східної Азії” – не в расовому, а в геостратегічному сенсі 
[Jansen 2014, 117–118; Saaler 2002, 21; Zachmann 2011b, 88]. Слід 
пам’ятати, що, хоча Коное був спікером палати перів японського 
парламенту, ці його висловлювання не мали офіційного харак-
теру і їх жодним чи не можна ставити поруч з офіційним звер-
ненням до Конгресу США президента Джеймса Монро 1823 р. 
Йосікава вважає “азійську доктрину Монро” одним із провідних 
напрямів паназійської думки, суть якого – мирне співіснування із 
Заходом за умови невтручання останнього у справи Азії; проте 
цей напрям розвинувся лише в 1930-ті рр. [Yoshikawa 2007, 15–
16]. С. Саалер вказує, що ця ідея дістала розголос у часи Першої 
світової війни [Saaler 2007, 7].

Насамкінець варто зупинитися на внеску, який зробили в ран-
ній паназіатизм просвітники та ліберали, пов’язані з Рухом за 
свободу та народні права. Як уже було зазначено, “батько” япон-
ського лібералізму Фукудзава Юкіці не був байдужим до подій 
у сусідніх країнах. Він підтримував корейського реформатора 
Кім Оккюна; після поразки фракції Ґехва в 1884 р. розчарований 
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Фукудзава прийшов до висновків, що Корея і Китай надто від-
сталі, неспроможні до змін і Японія не в змозі їм допомогти. 
Внаслідок цього з’явилася славнозвісна стаття 1885 р. “Геть від 
Азії” (“Дацу-А рон” 脱亜論) [Yoshikawa 2009, 22; Фукудзава 
1885]. Гасло, що дало назву статті, було сформульовано роком 
раніше (1884) товаришем Фукудзави на ім’я Хінохара Сьодзо, 
який таким чином відгукнувся на заснування Асоціації розвитку 
Азії [Zachmann 2011a, 57]. Згодом Фукудзава перейшов на імпе-
ріалістичні позиції і підтримував війну з Китаєм з позицій про-
гресу [Кобец 1990, 150; Yoshikawa 2009, 14]21.

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

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

Найбільш послідовним панзіатистом-інтернаціоналістом був 
Уекі Еморі 植木枝盛 (1857–1892). Ще в 1874 р. він закликав до 
створення міжнародної організації під назвою “Азійська ліга” 
(Адзіа ренґо 亜細亜連合), а згодом виступав за надання незалеж-
ності островам Рюкю [Saaler, Szpilman 2011, 13]. Його ідеалом 
була рівність усіх країн Азії, серед яких Японія була б мирною 

21 Докладніше про ставлення Фукудзави до Китаю та його вплив на 
японську суспільну думку див.: [Narsimhan 1999].
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“маленькою країною” – сьококу 小国 (така позиція, як протилеж-
ність імперіалізму, називається японською сьококусюґі 小国主
義). Згодом він став вважати паназіатизм занадто вузьким і захо-
дився розробляти ідею визволення всіх колоній і створення всес-
вітнього союзу держав зі своєю конституцією та навіть зі 
світовим урядом на чолі. Головним знаряддям визволення він 
вважав мирний розвиток торгівлі [Курокі 2003, 71–72].

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

6. Пошук шляху до лідерства в азії (1900–1928 рр.)
На цей період припадає діяльність таких визначних паназіа-

тистів, як Окакура Тенсін, Тояма Міцуру, Уціда Рьохей, Міядзакі 
Тотен, Умея Сьокіці, Кіта Іккі, Окава Сюмей, Міцукава Каметаро 
та ін. Японські паназіатисти в цей період активно співробітничали 
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з китайськими революціонерами22, а деякі (наприклад, Міядзакі 
Тотен, Кіта Іккі, Ямада Йосімаса) брали активну участь у подіях 
Сіньхайської революції 1911 р. в Китаї. Домінанту паназійської 
думки в цей час Йосікава Юкіе характеризує як “пошук лідер-
ства в Азії”: перемога в російсько-японській війні зміцнила впев-
неність японців у власних силах і зменшила захоплення Заходом. 
Водночас відкрилися можливості для експансії на континент, і 
група “співчуваючих” паназіатистів, які виступали за солідар-
ність із поневоленими народами Азії й намагалися надавати їм 
моральну й матеріальну підтримку, розділилася на два табори: 
революціонерів (Кіта Іккі, Окава Сюмей), які критикували япон-
ський імперіалізм і закликали до радикальних змін у самій Япо-
нії, та “співчуваючих імперіалістів” (Imperialistic Compassionates), 
які продовжували критикувати західний імперіалізм, але заплю-
щували очі на дії своїх співвітчизників (наприклад, Тояма Міцу-
ру). Крім того, виникла група “космополітів” (приклад – історик 
і політолог Йосіно Сакудзо 吉野作造, 1878–1933), які прагнули 
рівності у стосунках між Сходом і Заходом [Yoshikawa 2009, 14–
15]. Хотта, натомість, розглядає перші три десятиліття ХХ ст. як 
частину “прелюдії до п’ятнадцятирічної війни”23 [Hotta 2007, 53–
74]. Проте саме в цей час складаються два з трьох визначених 
цією дослідницею різновиди паназіатизму – “чаїстичний” та мей-
сюрон. Оскільки рамки цього розділу не дозволяють охопити всіх 
визначних представників паназійської думки 1900–1928 рр., ми 
розглянемо її на прикладі трьох визначних мислителів – Окакури 
Тенсіна, Окави Сюмея та Кіта Іккі.

Перший із них, Окакура Какудзо 岡倉覚三 (Тенсін 天心, 
1862–1913), творець філософії “чаїзму”, був одним із чільних 

22 Яскравим свідченням такої співпраці є промова Сунь Ятсена про 
паназіатизм у м. Кобе 1924 р., де вождь китайської революції проводив 
перемовини з Тоямою Міцуру. Промову супроводжували оплески; на-
прикінці слухачі встали й тричі вигукнули “Банзай” на честь китай-
ського провідника. Японський переклад промови був опублікований у 
газеті “Осака майніці сімбун” [Jansen 1970, 210; Саґа 2012, 16–18; Сунь 
1924].

23 Йдеться про період від маньчжурської інвазії 1931 р. до закінчен-
ня Другої світової війни 1945 р., який включає кілька воєнних конфлік-
тів [Hotta 2007, 1].
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японських інтелектуалів свого часу. Учень і співробітник філосо-
фа і мистецтвознавця Ернеста Феноллози (1853–1908), засновник 
Токійської школи мистецтв та Інституту японського мистецтва 
(Ніхон бідзюцуїн 日本美術院), співробітник Бостонського музею 
витончених мистецтв, він був особисто знайомий зі Свамі Віве-
канандою, Рабіндранатом Таґором, Т. С. Еліотом. Окакура писав 
англійською, досконало володіючи цією мовою, адресуючи свої 
праці насамперед не японцям, а зарубіжним читачам. Його дум-
ки справили вплив на Е. Паунда, Ф. Л. Райта та М. Гайдеґґера 
[Benfey 2003, 106–107; May 1996, 84, 99]. Праці Окакури мають 
переважно мистецтвознавчий та культурологічний характер, про-
те в них наявний і політичний аспект, на що звертає увагу чима-
ло дослідників [Hotta 2007, 32, 48, 62; Matsumoto 2009, 11–21; 
Tankha 2009, 27–45; Takeuchi 2012]. 

Окакура звинувачував західний імперіалізм у руйнуванні люд-
ської краси і закликав до солідарності поневолених народів під 
гаслом “Азія єдина”. Саме так починається його перша велика 
праця “Ідеали Сходу”: “Азія єдина. Гімалаї розділяють лише для 
того, щоб підкреслити дві могутні цивілізації, китайську з її кон-
фуціанським колективізмом24 та індійську з її ведичним індиві-
дуалізмом. Але навіть ця засніжена перешкода не в змозі ані на 
мить розірвати цей величезний простір любові до Найвищого і 
Всезагального, яка є спільною спадщиною думки кожного азій-
ського племені...” Народи європи, натомість, “полюбляють зупи-
нятися на Окремому і шукати засоби, а не цілі життя” [Okakura 
1903, 1]. Така протилежність Азії та європи породила ворожне-
чу: якщо Захід вбачає у Сході “жовту загрозу” (“the Yellow Peril”), 
то Схід сприймає Захід як “біле лихо” (“the White Disaster”), – із 
сумом пише Окакура. Він усе ж сподівається, що вони можуть 
доповнювати один одного [Okakura 1906, 12].

У книзі “Пробудження Японії” Окакура підкреслює роль буд-
дизму у формуванні азійської єдності: “Буддизм, який потрапив 
до Китаю й далі на Схід у перші сторіччя християнської ери, 
зв’язав ведичний та конфуціанський ідеали в єдину мережу і 
здійснив об’єднання Азії” [Okakura 1905, 8]. На позначення цієї 
єдності японський мислитель створює термін “буддійський світ” 

24 В оригіналі: “communism of Confucius”.
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(Buddhaland) на противагу “християнському світу” (Christendom). 
Цивілізація Азії, на думку Окакури, у своєму розвитку випереджа-
ла європу: “Коли християнський світ боровся із середньовіччям, 
буддійський світ був великим садом культури, де кожна квітка 
думки цвіла у своїй неповторній красі” [Okakura 1905, 10]. Зане-
пад Азії пов’язаний із завоюванням Китаю монголами25, а Індії – 
мусульманами [Okakura 1903, 2]. Після цього настала “ніч Азії”.

Порятунок Азії зі стану занепаду полягає, на думку Окакури, 
по-перше, у відродженні культурних традицій, по-друге, в єднос-
ті: “Не лише повернути ідеали нашого власного минулого, а й 
відчути й повернути до життя заснулу нині азійську єдність – ось 
що стає нашою місією” [Okakura 1903, 223]. Він закликає шукати 
розв’язання проблем в індійській релігії та китайській етиці. На-
самперед мислитель закликає до самопізнання: “Завдання Азії 
сьогодні, отже, полягає в тому, щоб зберегти й відновити азійські 
звичаї. Але для цього вона сама повинна оцінити й глибоко усві-
домити ці звичаї” [Okakura 1903, 240].

Чимало уваги у своїх працях Окакура приділяє Китаю. “Ідеа-
ли Сходу” містять короткий огляд китайських династій від Чжоу 
до Цін26 включно [Okakura 1903, 11–13]. Він розмірковує про спе-
цифіку культури Північного та Південного Китаю, пов’язуючи 
першу з конфуціанством і притаманним йому колективізмом, а 
другу – з даосизмом і, відповідно, з індивідуалізмом. Окакура 
високо оцінює значення китайського впливу на формування й 
розвиток японської культури [Okakura 1903, 18].

До сучасного йому Китаю Окакура ставиться із симпатією. 
Він зі співчуттям описує події ХІХ ст. в Китаї, різко критикуючи 
європейську колоніальну експансію [Okakura 1905, 105–107]. Із 
розумінням пише він і про антизахідні настрої китайців: “Наша 
інтелектуальна позиція кілька поколінь тому була подібна до по-
зиції сучасного консервативного китайського патріота, і ми ба-
чили в західному просуванні лише завершення нашої руїни” 

25 Хоча цю подію Окакура теж оцінює неоднозначно, адже, напри-
клад, саме монголи познайомили Китай з бенгальським тантризмом (за 
посередництвом тибетського буддизму) [Okakura 1903, 3, 10–11, 12].

26 Назви деяких династій Окакура наводить у японській вимові: Shu 
(Чжоу), Shin (Цінь), Gen (Юань).
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[Okakura 1905, 101]. Окакура вважає, що “невичерпну силу” ки-
тайської нації складає її етико-релігійна система [Okakura 1903, 
26]. У ній японський мислитель вбачає також запоруку економіч-
ного розвитку: “...якби Китай кинувся до проблем матеріальної 
цивілізації, а не моральної, він би корчився в агонії через смерть 
тієї давньої гідності й етики, які колись зробили слово його куп-
ців подібним до боргового зобов’язання на Заході, а ім’я його се-
лян – синонімом добробуту” [Okakura 1903, 239–240].

Цивілізація Азії, на думку Окакури, віддавна мала миролюб-
ний характер, і саме тому вона виявилася слабкою перед навалою 
монголів у ХІІІ ст., а потім – європейських колонізаторів. Так, 
про напад Хубілая на Японію в XIII ст. Окакура пише: “Це був 
єдиний випадок, коли правителі Китаю провадили агресивну по-
літику щодо Японії” [Okakura 1903, 22]. Сучасну йому Японію 
він також вважає миролюбною: “Наші стосунки з Китаєм і Кореєю 
після Реставрації 1868 р. чудово ілюструють нашу традиційну 
політику миру й неагресивності” [Okakura 1905, 207]. У такому 
самому ключі мислитель трактує навіть війни, які вела Японія: 
війна з Китаєм 1894–1895 рр. була наслідком претензій Китаю на 
володіння Кореєю, у війні з Росією Японія також захищала неза-
лежність Кореї [Okakura 1905, 213, 218]. Водночас Окакура був 
далекий від ідеї активного втручання у справи азійських країн. 
Як зазначає Йосікава, він вважав, що Японія має лише морально 
їх підтримувати [Yoshikawa 2009, 24].

Серед тих, хто зазнав впливу Окакури, був філософ, вчений і 
політичний діяч Окава Сюмей 大川周明 (1886–1957)27. У молоді 
роки він був особисто знайомий з Окакурою, переклав японською 
його книгу “Ідеали Сходу”, під його впливом зацікавився япон-
ською історією [Молодяков 1999, 142]. Йосікава називає його 
учнем Окакури, Е. Хотта – “законним спадкоємцем чаїстичного 
різновиду паназіатизму” [Yoshikawa 2009, 123; Hotta 2007, 65].

Сфера наукових інтересів Окави була у прямому сенсі слова 
паназійською: вона включала Китай, Індію, мусульманський Схід 
(Окава, зокрема, переклав Коран японською). Проте Китай посі-
дав у його творчості особливе місце. Окава виріс у родині, де ви-
вчення китайської класики було сімейною традицією. У старших 
класах Окава володів класичною китайською мовою (камбуном) 

27 Докладніше про нього ми писали раніше: [Капранов 2016].
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настільки, що міг при потребі заміняти вчителя, та виступав з 
лекціями про філософію Ван Янміна. На думку Такеуці Йосімі, 
конфуціанство стало основою всієї філософії Окави [Takeuchi 
1969, 370–374]. Пізніше Окава неодноразово подорожував Кита-
єм. Вже 1913 р. він опублікував у часописі “Тайріку” 大陸 (“Кон-
тинент”) історичний нарис “Іслам у Китаї” (“Сіна-ні океру кайкьо” 
支那に於ける回教) [Окава Сюмей канкей бунсьо 1998, 120–126]. 
З 1919 р. він працював у Бюро східноазійських економічних до-
сліджень Південно-Маньчжурської залізничної компанії, де мав 
доступ до великої кількості документів, пов’язаних із Китаєм, а 
також публікував статті в китаєзнавчому журналі “Тоа” 東亜 
(“Східна Азія”), який видавало бюро [Takeuchi 1969, 371–372]. Як 
не дивно, Окава не цікавився китайською революцією, бо вважав, 
що китайський революційний рух, як і все суспільство, перебуває 
в глибокому занепаді [Takeuchi 1969, 368]. Але в цьому він був 
радше винятком серед японських паназіатистів того часу.

Книга Окави “Деякі проблеми відродження Азії” (“Фукко Адзіа 
сьомондай” 復興亜細亜の諸問題, 1922 р.) [Окава 1922] здобула 
популярність і мала значний вплив на паназійський рух. Головна 
ідея цієї книги – пробудження самосвідомості народів Азії, їхня 
боротьба за визволення від колоніального панування “білої люди-
ни” та обґрунтування провідної ролі Японії в цій боротьбі. Книга 
вирізняється серед інших паназіатистських трактатів широтою 
охоплення теми – вона включає глави, присвячені Тибету, Сіаму, 
Індії, Афганістану, Персії, східній політиці Росії, Туреччині, єгип-
ту, мусульманському світу загалом, Месопотамії (Іраку), Палести-
ні28. Проте Китаю в цій книзі уваги практично не приділено.

Наприкінці 1920-х років Окава звертається до китаєзнавчої 
тематики в циклі статей, присвячених конфуціанству, – пише 
власний коментар до трактату “Чжун юн”29 (“Цюйо сінцю” 中庸

28 Варта уваги позитивна оцінка Окавою сіоністського руху, його 
намагань заново ствердити єврейську ідентичність. Окава підтримує 
прагнення єврейського народу віднайти свою батьківщину в Палестині 
[Окава 1922, 361–405].

29 “Чжун юн” 中庸 (“Рівновага і виваженість”) – канонічний конфу-
ціанський трактат, що входить до “Чотирикнижжя”. Авторство тради-
ційно приписують онуку Конфуція Цзи Си. Українською мовою пере-
кладений В. Гамяніним [Гамянін 2001].
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新註, 1927) [Окава 1961–1974, ІІІ, 4–69], публікує статтю, при-
свячену іншому канонічному трактату, “Да сюе”30, під назвою 
«Засадничий дух “Великого вчення”» (“Дайґаку-но компон сей-
сін” 大学の根本精神, 1928) [Окава 1961–1974, ІІІ, 74–85]. Завер-
шують цикл дві статті, опубліковані 1930 р., – “Політична думка 
конфуціанства” (“Дзюкьо-но сейдзі сісо” 儒教の政治思想) [Окава 
1961–1974, ІІІ, 86–94]) і “Китайський народ та його цивілізація” 
(“Кан міндзоку то соно буммей” 漢民族と其文明) [Окава 1961–
1974, ІІІ, 95–109]31.

Окава критикував західний імперіалізм та колоніалізм, викри-
вав лицемірство політиків європи та США. Водночас він вважав, 
що звільнення Азії неможливе без радикальних реформ у самій 
Японії; в цьому він брав за взрець більшовиків [Szpilman 2011, 71–
72]. Не обмежуючись теорією, Окава брав активну участь у діяль-
ності паназійських організацій, починаючи від Товариства ріки 
Амуру в 1915–1916 рр. до заснованих ним самим спільно з Міцу-
кавою Каметаро 満川亀太郎 (1888–1936) Товариства залишенців – 
Юдзонся 猶存社 (1919–1923 рр.) та Товариства дії на Землі – Ко-
ціся32 行地社 (1924–1932). Програма першого з них включала такі 
пункти, як “будівництво революційної Японії” (какумей Ніхон 革
命日本), а також “вивчення й оцінка реформаторського потенціа-
лу в інших країнах” та “створення військового потенціалу для 
звільнення Азії” (цит. за: [Молодяков 1999, 154]). Програма Това-
риства дії на Землі включала, зокрема, створення “оновленої Япо-
нії” (ісін Ніхон 維新日本), звільнення “кольорових рас” (юсьоку 
дзінсю 有色人種) та “моральне об’єднання світу” (секай-но доґі-
текі тоїцу 世界の道義的統一) (цит. за: [Ісікава 1993, 139]).

Революційні погляди Окави поділяв його друг і соратник 
Кіта Іккі 北一輝 (Кіта Терудзіро 北輝次郎, 1883–1937)33. Його 

30 Да сюе” 大学 (“Велике вчення”) – канонічний конфуціанський 
трактат, що входить до “Чотирикнижжя”. Авторство традиційно припи-
сують Конфуцію та його учневі Цзен-цзи. Українською мовою перекла-
дений Г. Хорошиловим [Кобзєв, Хорошилов 1989].

31 Формально останні дві праці належать уже до наступного періоду 
історії японського паназіатизму, проте тематично вони складають єди-
ний цикл із попередніми двома, тому доцільно їх згадати саме тут.

32 Інший варіант читання – Ґьоціся.
33 Докладніше про нього ми писали у статті [Капранов 2015].
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ставлення до Китаю, однак, було зовсім іншим. Вже в 1906 р. він 
став членом Китайського революційного об’єднаного союзу 
(Чжунґо ґемін тунменхуей 中国革命同盟会; пізніше Китайський 
об’єднаний союз – Чжунґо тунменхуей 中国同盟会, скорочено 
Тунменхуей), куди входили такі відомі китайські революціонери, 
як Сунь Ятсен, Сун Цзяожень 宋教仁 (1881–1913) і Хуан Сін 黄
興 (1874–1916). Згодом Кіта Іккі брав безпосередню участь у 
Сіньхайській революції 1911 р. і повернувся до Японії розчаро-
ваний тим, що ця революція не привела до успішної модернізації 
Китаю, до перетворення його на могутню передову державу, 
здатну протистояти західним колоніальним імперіям. Свої розду-
ми виклав у книзі “Неофіційна історія китайської революції” 
(Сіна какумей ґайсі 支那革命外史) [Кіта 1938], написаній у 1915–
1916 рр. і виданій вперше 1921 р.

Кіта Іккі бачив у китайській революції насамперед раптовий 
вибух націоналізму, який мав антиманьчжурський характер. Ки-
тайська революція була породжена кризою, яка поставила під 
питання саме існування держави. Звідси випливає необхідність 
національної єдності й радикальної заміни старої феодальної 
адміністрації органічною державою із сучасною формою орга-
нізації, як це було в Японії під час Революції Мейдзі. Оскільки 
революція – інстинктивний прорив на поверхню сил, закоріне-
них у минулому та самій сутності китайського народу, то й нові 
інституції мають бути вкорінені в китайських традиціях, а не 
просто запозичені з-за кордону. Тому Кіта Іккі критикує Сунь 
Ятсена за некритичне перенесення на китайський ґрунт амери-
канської моделі держави, а також за те, що китайський лідер прий-
мав кредити від японських плутократів. Оскільки революція є 
інстинктивним вибухом національного почуття, покладатися на 
зарубіжне фінансування суперечить самій її природі. Китайська 
революція, вважав Кіта Іккі, спрямована не тільки проти мань-
чжурських правителів, а й проти західних імперіалістичних дер-
жав. Отже, новому Китаю неможливо уникнути зіткнень з ними, 
насамперед з Англією та Росією. Війна з Росією, на думку Кіта, 
допоможе Китаю одним ударом розв’язати більшість проблем, 
які стоять перед революцією [Кіта 1938, 370–387].

Кіта Іккі в “Неофіційній історії...” різко критикує японську 
політику щодо Китаю. Він твердить, що Японія, яка разом із за-
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хідними країнами бере участь у розподілі економічних зон на те-
риторії Китаю, розчленовує його начебто в ім’я збереження його 
цілісності. Він називає японських імперіалістів британськими 
лакеями за те, що Японія визнала сферу впливу Великої Британії 
в Південному Китаї. На його думку, позика Китаю п’яти держав, 
до числа яких входила й Японія34, була не чим іншим, як імперіа-
лістичним знаряддям послаблення китайської економіки. Коли 
Японія вступила до імперіалістичного табору, вона “втратила об-
личчя” в очах китайських революціонерів, натомість британці 
спромоглися підняти свій престиж, лицемірно засуджуючи Япо-
нію. Кіта шкодує, що ані Китай, ані Японія не зрозуміли британ-
ської політики “розділяй і володарюй” і подібна недалекоглядна 
політика призведе до подальшого погіршення стосунків Японії з 
Китаєм. Відтак Кіта Іккі вимагав розриву японсько-англійського 
союзу й укладання союзу зі США, які він вважав за природного 
союзника як своєї батьківщини, так і Китаю. Росію ж разом із 
Британією мислитель розглядав як ворогів, яких слід вигнати з 
Азії – англійців за Суец, росіян за Урал. У самому ж Китаї Япо-
нія має підтримати націоналістичні тенденції в китайському ре-
волюційному русі, які представляло крило Сун Цзяоженя, а не 
прозахідні, представлені Сунь Ятсеном і його прибічниками. 
Мислитель бачив шлях до звільнення Азії в соціалістичній рево-
люції, яка почнеться з Китаю і яку очолить Японія.

У “Неофіційній історії...” Кіта Іккі критикує конфуціанство 
(яке в ранній період своєї творчості вважав прогресивним вчен-
ням), називає його “найгіршою з релігій”, оскільки вбачає у від-
разі Конфуція до кровопролиття причину слабкості Китаю [Кіта 
1938, 321]. Щоб об’єднати революційний Китай, вважав мисли-
тель, потрібен герой, готовий до кривавої боротьби; натомість 
першого президента Китайської Республіки Юань Шікая Кіта на-
зиває “лякливим вбивцею”, нездатним до великих справ. До того 
ж, на думку Кіта Іккі, конфуціанство абсолютно несумісне з рес-
публіканською формою правління.

Під час другого перебування в Китаї (1916–1919 рр.) Кіта став 
свідком хвилі антияпонських настроїв, кульмінацією якої був 

34 Позика у 25 млн. фунтів стерлінгів від консорціуму банків Англії, 
Франції, Німеччини, Японії та Росії, надана Юань Шікаю 1913 р.
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“Рух 4-го травня”. Ймовірно, це наштовхнуло його на ідеї нової 
книги [Hotta 2007, 64]. Він вирішив, що зараз головні проблеми 
лежать у царині японської політики – без радикальних перетво-
рень у самій Японії Китай не зможе стати модерною державою. 
План таких перетворень він виклав в останній своїй книзі – “На-
рис законопроекту реорганізації Японії” (Ніхон кайдзо хоан тай-
ко 日本改造法案大綱), – написаній у Шанхаї 1919 р. Ставлення 
до Китаю в ній неоднозначне. З одного боку, автор із сумом кон-
статує, що Китай, який “зберіг свою територіальну цілісність за-
вдяки Російсько-японській війні”, виявив невдячність до Японії 
[Кіта 1928, 1]; що республіканський Китай менш раціональний, 
аніж Королівство Бельгія [Кіта 1928, 5–6]; він називає Китай (ра-
зом із Росією) “старим пацієнтом, організм якого геть зруйнова-
ний” [Кіта 1928, 12]. З другого боку, у вступній частині Кіта Іккі 
твердить: “Сімсот мільйонів наших братів у Китаї та Індії справді 
не можуть досягти незалежності без нашої підтримки”. Він про-
голошує боротьбу між народами важливішою за класову бороть-
бу, засуджує пацифізм, дорікає європейським і американським 
революціонерам, що вони не можуть осягнути “євангеліє меча”, і 
закликає Японію – “шляхетну Грецію азійської цивілізації” – 
“піднести прапор азійського союзу і посісти провідне місце у 
прийдешній світовій федерації”, де всі будуть рівними “дітьми 
Будди” [Кіта 1928, 3–4]. Про щирість (нехай і наївну) цих слів 
свідчить участь їхнього автора в боротьбі китайського народу та 
дружба з китайськими революціонерами. Коли один із них заги-
нув, Кіта Іккі навіть усиновив його маленького сина.

7. Період експансії в маньчжурії (1928–1938 рр.)
Цей період характеризується японською інвазією в Маньчжу-

рії, створенням там маріонеткової держави Маньчжоу-ґо, а далі 
початком другої Японо-китайської війни в 1937 р., а також за-
гальним ускладненням міжнародної обстановки, що призвело до 
ізоляції Японії. Йосікава характеризує цей період як “перегляд 
капіталізму” [Yoshikawa 2009, 15], оскільки капіталістичний лад 
у цей час зазнав критики з боку і лівих, і правих. У цьому кон-
тексті в паназіатському русі формується мілітаристське крило, 
або, у термінах Йосікави, група “останньої війни”, яка ставила за 
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мету створення потужного блоку країн Азії для перемоги у гло-
бальній війні із Заходом. Згодом на перший план вийшла “космо-
політична” група – Мікі Кійосі, Рояма Масаміці, Одзакі Хоцумі. 
Саме вони розробили доктрину “Східноазійської співдружності”, 
що стала надалі основою офіційної ідеології.

На імперіалістичні позиції перейшов і Окава Сюмей: він брав 
участь в ідеологічному обґрунтуванні окупації Маньчжурії та 
створення Маньчжоу-ґо, виступаючи в 1929–1931 рр. з лекціями 
про “життєву важливість” цього регіону для Японії, про його 
“особливі права” в Китаї тощо [Молодяков 2014, 166]. У 1931–
1932 рр. вийшли його статті на цю тему “Міркування щодо пи-
тання Маньчжурії та Монголії” (“Манмон мондай-но косацу” 満
蒙問題の考察) [Окава 1961–1974, ІІ, 649–683], “Розбудова нової 
маньчжурської держави” (“Мансю сінкокка-но кенсецу” 満洲新国
家の建設) [Окава Сюмей канкей бунсьо 1998, 244–248], “Серйоз-
ність питання Маньчжурії та Монголії” (“Манмон мондай-но 
дзюдайсей” 満蒙問題の重大性) [Окава 1961–1974, IV, 631–633].

Проте Окава деякий час іще не залишав революційну бороть-
бу, створивши 1932 р. Товариство Дзімму (Дзіммукай 神武会); 
цілі товариства включали як “звільнення народів Азії” від “біло-
го імперіалізму”, так і радикальні перетворення в самій Японії 
[Молодяков 1999, 175]. Однак після невдалої спроби військового 
перевороту 15 травня того ж току Окава був заарештований та 
ув’язнений. Після дострокового звільнення в 1937 р. Окава оста-
точно відмовився від революційних поглядів і став на шлях спів-
робітництва з чинною владою. Кіта Іккі в цей час практично 
відійшов від теоретичної праці, проте продовжував революційну 
діяльність, яка завершилася трагічно: після невдалої спроби дер-
жавного перевороту 26 лютого 1936 р. він був розстріляний як 
ідейний натхненник заколоту. Таким чином, група “співчуваю-
чих” революціонерів перестала існувати.

Провідником мілітаристського крила паназіатизму був гене-
рал Ісівара Кандзі 石原莞爾 (1889–1949) – ініціатор інтервенції в 
Маньчжурії 1931 р. (на той час він ще мав звання підполковни-
ка). Як військовий мислитель, Ісівара є автором теорії “останньої 
війни”, яку розробив у своїх лекціях середини 1920-х років. Зго-
дом він виклав її у праці “Теорія останньої війни” (“Сайсю 
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сенсо-рон” 最終戦争論, 1940) [Ісівара 2001а]; крім того, він на-
писав також “Загальний огляд воєнної історії” (“Сенсосі тайкан” 
戦争史大観, 1941) [Ісівара 2001б] та низку інших праць.

Теорія “останньої війни” мала релігійне підґрунтя – есхатоло-
гічне вчення буддійського вчителя XIII ст. Ніцірена. Згідно з ним 
на людство очікують глобальна криза і світова війна. Місія Япо-
нії полягає в тому, вважав Ісівара, щоб здобути перемогу й поши-
рити істинний буддизм (тобто вчення Ніцірена) по всьому світу. 
За прогнозом Ісівари, в 1970-ті рр. мала статися війна між Япо-
нією та Сполученими Штатами, чиїм імовірним союзником він 
вважав СРСР. Для ефективного протистояння ворогу Японія мала 
створити Східноазійську федерацію (Тоа реммей 東亜連盟), за-
сновану на “культурі царського шляху” (одо бунка 王道文化), у 
якій сильні не зловживають своєю силою, а допомагають слаб-
ким і тому заслуговують на їхню повагу й підтримку. Важливе 
місце в цій федерації генерал відводив державі Маньчжоу-ґо, яка 
повинна була стати взірцем гармонійного співіснування рівних 
народів – японців, китайців, маньчжурів та монголів. Крім того, 
тут мала розміщуватися потужна військова промисловість [Ма-
лова 1996, 110–111; Hotta 2007, 89–91; Yoshikawa 2009, 49–50]. 
Плануючи Маньчжурську інвазію, Ісівара, однак, не мав на меті 
війни з ґоміньданівським Китаєм. Тому після інциденту на мості 
Марко Поло 1937 р. саме цей запеклий мілітарист намагався, хоч 
і марно, зупинити бойові дії [Yoshikawa 2009, 65].

Однодумцем та соратником Ісівари був економіст Міядзакі 
Масайосі 宮崎正義 (1893–1954), співробітник дослідницького 
відділу Південно-Маньчжурської залізниці. Свої погляди Міядза-
кі виклав у праці “Про Східноазійську федерацію” (“Тоа реммей-
рон” 東亜連盟論) [Міядзакі 1938]. Спеціаліст із проблем СРСР, 
він був прихильником планової економіки, проте не відкидав 
приватної власності і відводив важливу роль капіталістам – вони 
мали забезпечити ефективне управління компаніями. Міядзакі 
розробив п’ятирічний план індустріального розвитку Маньчжоу-
ґо (1936–1941 рр.), метою якого було створення в Маньчжурії 
важкої промисловості [Hotta 2007, 125; Yoshikawa 2009, 50–51].

У контексті нашого дослідження Маньчжоу-ґо слід розгляда-
ти як модернізаційний проект, який Ісівара та Міядзакі вважали 
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взірцем для майбутньої модернізації Китаю (про це докладніше 
див.: [Молодяков 1999, 202–203; Young 1999]). Проект цей, про-
те, не був реалізований: як зазначає Йосікава, Ісівара 1932 р. був 
відкликаний до Токіо, і надалі японські бюрократи правили в 
Маньчжоу-ґо як у колонії [Yoshikawa 2009, 58, 66].

Якщо ідея Східноазійської федерації залишилася маргіналь-
ним утопічним проектом, то інший паназійський проект – док-
трина Східноазійської співдружності (Тоа кьодотайрон 東亜協
同体論) – мав значно більший успіх. Проект цей був розробле-
ний заснованим 1933 р. Товариством досліджень доби Сьова35 
(Сьова кенкюкай 昭和研究会), неофіційним аналітичним цен-
тром, який створив впливовий політик Коное Фумімаро 近衛文
麿 (1891–1945), син Коное Ацумаро. Ще 1918 р. Коное Фумімаро 
опублікував у журналі “Ніхон ойобі ніхондзін” 日本及日本人 есе 
“Проти англо-американського пацифізму” (“Ейбей хонріцу-но 
хейвасюґі-о хайсу” 英米本位の平和主義を排す), де критикував 
“подвійні стандарти” західної політики і проголошував, що місія 
Японії – очолити боротьбу народів Азії проти “білого імперіаліз-
му” [Коное 2014; Hotta 2011]. Ставши прем’єр-міністром двічі – 
вперше в 1937–1939 рр., вдруге в 1940–1941 рр., – Коное мав 
можливість втілити розробки товариства в дійсність.

Активним членом товариства був відомий філософ Мікі Кійо-
сі 三木清 (1897–1945). По закінченні університету він навчався в 
1923–1924 рр. у Німеччині в Гайдеґґера та Ґадамера, а по повер-
ненні на батьківщину захопився марксизмом і створив своєрідну 
версію марксистського екзистенціалізму. Варте уваги те, що Мікі 
у своїх працях різко критикував нацизм і засуджував свого вчи-
теля Гайдеґґера за вступ до націонал-соціалістичної партії [Kim 
2007, 153]. За іронією долі, розробки японського філософа стали 
основою політики того самого уряду, котрий уклав пакт із гітле-
рівською Німеччиною.

Головною для сучасного світу Мікі Кійосі вважав супереч-
ність між ірраціональним націоналізмом та абстрактним глоба-
лізмом, яка має діалектичний характер: поглиблення глобалізації 
підсилює націоналізм. Обидва “ізми”, на його думку, обмежені: 

35 Доба Сьова, за японським літочисленням, охоплює період з 1926-го 
по 1989 р.
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глобалізм не здатен розв’язувати проблеми мирним шляхом, на-
томість націоналізм надмірно обмежує зовнішні зв’язки. Вихід 
Мікі бачив у регіоналізмі – колективному націоналізмі групи 
країн, у межах якого буде знято суперечності між локальними 
націоналізмами. Далі такі регіоналізми можуть бути об’єднані 
універсальними цінностями, джерело яких філософ знаходив у 
традиційній азійській культурі. Наприклад, сімейність, якщо її 
очистити від феодальних елементів, може стати цінністю, що 
об’єднує всю Східну Азію, а в перспективі – весь світ [Yoshikawa 
2009, 68–70].

1939 р. Товариство досліджень доби Сьова видало анонімну 
працю “Ідеологічні принципи нової Японії” (Сін Ніхон-но сісо 
ґенрі 新日本の思想原理) [Сьова кенкюкай... 1939]. Її справжнім 
автором був Мікі Кійосі [Kim 2007, 154]. У ній Мікі спирається 
на працю Канта “До вічного миру”: поділяючи її ідеал, він вод-
ночас критикує концепцію космополітизму німецького філософа 
за абстрактність та атомізм, відсутність історичного погляду. 
Мікі критикує й західні цінності загалом – лібералізм, індивідуа-
лізм, раціоналізм. Використовуючи терміни Ф. Тенніса, він ха-
рактеризує Захід як Gesellschaft (раціональне суспільство), Схід – 
як Gemeinschaft (органічну спільноту). Західна думка, вважає 
японський філософ, не лише редукує людство до сукупності ізо-
льованих індивідів, а й помилково вважає окремого індивіда пер-
шим принципом політичної організації. Натомість індивіда не 
можна розглядати поза суспільними стосунками, які його й кон-
ституюють; тому слід віддати першість саме стосункам між ін-
дивідом та суспільством. Нація, як і індивід, набуває автентич-
ності завдяки залученню до людства як цілого. На цьому Мікі 
Кійосі будує нову концепцію космополітизму – “кооперативізм” 
(кьодосюґі 協同主義), який і має стати засадничою ідеєю Східно-
азійської кооперативної спільноти (Тоа кьодотай 東亜協同体).

Мікі відкидає расизм та ідею японської винятковості (“япо-
нізм”), але підтримує етнічний націоналізм (міндзокусюґі 民族主
義) як силу збереження культурної своєрідності: “Оскільки Схід-
ноазійська співдружність має на меті співробітництво між нація-
ми, вона мусить вийти за межі простого націоналізму. Проте 
всередині цієї співдружності має бути збережена самобутність 
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кожної нації (міндзоку 民族). Отже, ідея націоналізму, по-друге, є 
важливою як така, що підкреслює самобутність кожної нації. 
Крім того, по-третє, будь-яку всесвітньо-історичну діяльність за-
початковує певна нація, і в цьому сенсі ідея націоналізму містить 
[універсальну] істину” [Сьова кенкюкай... 1939, 11]. Необхідно 
зберегти розмаїття культур, зокрема культур Японії, Китаю та 
Маньчжурії, – воно дозволяє уникнути атомарності. Японія так 
само, як і Китай, має подолати націоналістичну обмеженість 
[Сьова кенкюкай... 1939, 12–13].

Членом Товариства досліджень доби Сьова був і Рояма Маса-
міці 蝋山政道 (1895–1980), професор політології Токійського ім-
ператорського університету. На думку В. Кошмана, він представ-
ляє “раціональний екстремум”, наукову версію паназітизму, і в 
цьому сенсі протистоїть “реставраціонізму” та традиціоналізму 
[Koschman 2007, 185]. Рояма спирався на теорію “організованого 
капіталізму” австрійського економіста-марксиста Рудольфа Гіль-
фердінґа (1877–1941) та “ко-органічну теорію” американського 
політолога В. Й. Елліотта (1896–1979). Раціоналізація в еконо-
міці, за Роямою, неодмінно має привести до заміни вільної кон-
куренції державним плануванням; у царині політики це відпові-
датиме “конституційній диктатурі” (ріккентекі докусай 立憲的独
裁), за якої держава концентрує владу у своїх руках і жертвує 
парламентаризмом. Як приклад Рояма наводив, зокрема, “Новий 
курс” Рузвельта. Свою позицію Рояма назвав “соціальним про-
гресивізмом”; вважав, що вона відповідає постліберальній та 
постсоціал-демократичній добі. Сучасна політична наука, на 
його думку, має концентруватися не на державі, а на “національ-
ній спільноті” (кокумін кьодотай 国民協同体), закоріненій у на-
ції як у спільноті етнічній (міндзоку 民族). Спільнота продукує 
цінності, наче біологічно спадкові “органи”; їй притаманна тен-
денція до органічної єдності, яка базується на культурних цін-
ностях [Koschman 2007, 187–189]. Будучи еволюціоністом, Рояма 
вважав, що суспільство проходить кілька стадій розвитку – від 
племені через етнічну та національну спільноти до спільноти ін-
тернаціональної [Han 2011, 175].

Виходячи з цих засад, Рояма Масаміці розробив свій проект 
Східної регіональної кооперативної спільноти (Тойотекі ціїкі 
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кьодотай 東洋的地域協同体), до складу якої мали входити Япо-
нія, Маньчжурія та Китай. Її він називає “спільнотою долі” (ум-
мей кьодотай 運命協同体). “Доля” тут не обумовлена спільним 
минулим (культурою), а “створена почуттям долі – долі, що стає 
усвідомленою, – і, відповідно, політичним рухом” (цит. за: [Ko-
schman 2007, 189]). На відміну від інших подібних проектів, 
проект Роями був побудований не на расовій чи культурній спо-
рідненості, а на економічних засадах. Спільнота, наголошував 
він, має бути не імперією, а конфедерацією, поважати етнічні та 
культурні відмінності та застосовувати раціональні політичні й 
економічні засоби для забезпечення добробуту всіх народів, що 
входять до неї. Лише такий устрій міг би покласти край японсько-
китайському конфлікту. Крім того, економіка “кооперативної 
спільноти” не повинна бути автаркічною, вона має бути відкри-
тою для міжнародної співпраці [Малова 1996, 113–114; Han 2011, 
175–178]. Така спільнота мала б бути взірцем для інших регіонів 
світу, адже світ майбутнього, за Роямою, це “світ регіональних 
спільнот” (цит. за: [Koschman 2007, 190]).

Ще один відомий член товариства, журналіст і китаєзнавець 
Одзакі Хоцумі 尾崎秀実 (1901–1944), був комуністом і радян-
ським агентом (соратником Р. Зорґе). Після арешту він, однак, 
співробітничав із японською поліцією. Одзакі неодноразово за-
стерігав, що японці не приділяють належної уваги зростанню 
націоналізму в Китаї. Вихід Одзакі вбачав у створенні тісної 
коаліції Японії з Китаєм та СРСР, та для цього Японія має відки-
нути капіталізм, у Китаї має прийти до влади Комуністична пар-
тія (втім, він не вважав, що ці країни мають стати цілковито 
соціалістичними) [Yoshikawa 2009, 70–71]. Якщо Мікі та Рояму 
Йосікава відносить до “космополітів”, то Одзакі вона взагалі ви-
носить за межі паназійського руху [Yoshikawa 2009, 14].

8. Період “нового порядку у Східній азії” (1938–1945 рр.)
3 листопада 1938 р. прем’єр-міністр Коное Фумімаро прого-

лосив Декларацію будівництва нового порядку у Східній Азії 
(Тоа сін ціцудзьо кенсецу-но сеймей 東亜新秩序建設の声明). У 
декларації було зазначено, що мета воєнної кампанії, яку веде 
Японія в Китаї, – “встановлення нового порядку, який надовго 
забезпечить стабільність у Східній Азії”. Сам порядок визначено 
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таким чином: “Основою будівництва цього нового порядку є 
тристоронні стосунки взаємодопомоги та співробітництва між 
Японією, Маньчжоу-ґо та Китаєм у політиці, економіці, культурі 
тощо”. Метою нового порядку було проголошено забезпечення 
“справедливих міжнародних відносин, спільна боротьба з кому-
нізмом, творення нової культури та економічна інтеграція Схід-
ної Азії”. Усе це, врешті-решт, мало здійснитися в ім’я “світового 
прогресу”. Декларація закликала Китай взяти участь у розбудові 
“нового порядку” [Коное 1939, 5–6; Brown 2011, 169–170]. Цей 
“новий порядок” мав стати альтернативою капіталізму, комуніз-
му та фашизму [Yoshikawa 2009, 67].

Трохи згодом з’явився новий термін – “Велика Східноазійська 
сфера спільного процвітання” (Дай Тоа кьоейкен 大東亜共栄圏), 
що посів чільне місце в державній ідеології. Вперше він пролу-
нав 29 червня 1940 р. у промові по радіо міністра закордонних 
справ Аріти Хаціро 有田八郎 (1884–1965) [Sources of East Asian 
Tradition 2008, 622] (див. також: [Japan’s Greater East Asia... 1975, 
73–77]). 1 серпня 1940 р. наступник Аріти – Мацуока Йосуке 松
岡洋右 (1880–1946) виголосив офіційну заяву уряду щодо ство-
рення Великої Східноазійської сфери спільного процвітання [The 
Greater East Asia... 1940].

26 липня 1940 р. другий кабінет Коное прийняв документ під 
назвою “Засади національної політики” (Кіхон кокусаку йоко 基
本国策要綱) [Кіхон кокусаку...]. У ньому було запроваджено до 
офіційного політичного дискурсу славнозвісне гасло хакко іціу 
八紘一宇, яке зазвичай перекладають як “вісім кутів під одним 
дахом”, тобто “весь світ під одним дахом”). Автором цього вира-
зу є буддійський мислитель Танака Томоноске 田中巴之助 
(1861–1939), відомий під своїм духовним ім’ям Ціґаку 智學 [Ці-
ґаку 1922, 660–664]. Він створив згадане гасло, перефразувавши 
слова міфічного імператора Дзімму з хроніки “Ніхон сьокі” (су-
вій 3): “Хакко-о ооїте іе то насан” 掩八紘而爲宇 “Покривши ві-
сім сторін (букв. “мотузок”), зроблю з них [собі] оселю-всесвіт”36 

36 Пор. англ. переклад В. Астона: “...the eight cords may be covered 
so as to form a roof” [The Nihongi 1896]; рос. переклад Л. М. єрмакової: 
“...разверну (столицу. – С. К.) в восьми направлениях и сделаю моей 
вселенской обителью?” [Нихон сёки… 1997, 192].
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[Ніхон сьокі 1990]. Цей текст потребує пояснення. Ієрогліф 紘 
(ко, кит. хун) початково позначав шнурок для закріплення голов-
ного убора, який зв’язували під підборіддям, або мотузку для 
підвішування кам’яного ґонґу. Вираз 八紘 “вісім зав’язок” зу-
стрічається в даоському тексті ІІ ст. до н. е. “Хуайнаньцзи” (1:5, 
4:9,10)37, де він позначає “мотузки”, які зв’язують Небо та Землю 
по чотирьох основних та чотирьох проміжних сторонах світу 
[Философы из Хуайнани 2004, 23, 77–78]. Ієрогліф 宇 позначає 
як світ (основне значення), так і будівлю. Таким чином, 八紘一宇 
дослівно значить “вісім зав’язок – одна будівля (один світ)”.

Влітку 1940 р. уряд Коное запровадив “нову політичну струк-
туру” (сінтайсей 新体制) [Sources of East Asian Tradition 2008, 
622]. Політичні партії було розпущено, замість них створено 
Асоціацію допомоги трону (Тайсей йокусанкай 大政翼賛会). А в 
грудні проголошено перехід в економіці до “нової економічної 
структури” (кейдзай сінтайсей 経済新体制), що знаменувало 
остаточний перехід до тоталітарної моделі суспільства. Того ж 
самого року було розпущене Товариство досліджень доби Сьова, 
яке вже виконало свою функцію. Таким чином, держава цілко-
вито привласнила паназійський дискурс, перетворивши його на 
провідний елемент своєї ідеології.

У нових умовах паназіатисти, які не припинили активної діяль-
ності, здебільшого працювали в річищі цієї ідеології. Так, Рояма 
Масаміці у книзі “Східна Азія та світ” (“Тоа то секай” 東亜と世
界, 1941) фактично повторював свої попередні думки: пропону-
вав зміцнювати економічні зв’язки між Японією і Китаєм, щоб 
зробити їх союзниками, й водночас, щоби зменшити ворожість 
Заходу, пропонував модель відкритого регіоналізму [Yoshikawa 
2009, 68].

Окава Сюмей на початку Тихоокеанської війни (1941–
1945 рр.) виступив по радіо із серією лекцій про імперіалістичну 
політику Заходу в Азії та необхідність боротьби проти неї. Він 
твердив, що Японія захищає культуру Сходу, в т. ч. Китаю, проте 
Ґоміньдан, не розуміючи цього, став на сторону Заходу; філософ 
висловлював надію, що китайський народ неодмінно зрозуміє і 
виправить цю прикру помилку [Yoshikawa 2009, 76–77]. Згодом 

37 Ми користувалися електронним текстом оригіналу [Huainanzi].
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Окава написав низку праць, присвячених подіям у Східній Азії 
та їхній передісторії. Так, 1942 р. виходить його “Історія англо-
американської агресії у Східній Азії” (“Бейей Тоа сінряку сі” 米
英東亜侵略史) [Окава 1961–1974, II, 688–766]; наступного року – 
“Розбудова порядку Великої Східної Азії” (“Дай Тоа ціцудзьо 
кенсецу” 大東亜秩序建設) [Окава 1961–1974, II, 770–873], істо-
ричний нарис, що починається від доби Мейдзі; у 1944 р. – “Ма-
лий трактат про нову Азію” (“Сін Адзіа сьорон” 新亜細亜小論) 
[Окава 1961–1974, II, 878–939]. Вже наприкінці війни, у квітні 
1945 р. вийшла невелика праця “Новий дух Сходу” (“Сін Тойо 
сейсін” 新東洋精神) [Окава 1961–1974, II, 944–993].

Такеуці Йосімі неоднозначно оцінює творчість Окави цього 
періоду: Окава, твердить дослідник, намагався припинити війну 
з Китаєм, але марно. З точки зору Окави, війна між азійськими 
країнами була аморальною. Проте він не зрозумів китайської на-
ціональної революції, і загалом реальні події війни зруйнували 
його теоретичні побудови [Takeuchi 1969, 377, 379]. Йосікава 
вказує на непослідовність Окави в цей період. Так, наприкінці 
1930-х років він докладав зусиль, щоби забезпечити кредит та 
нафтовий імпорт від США – отже, він явно не прагнув війни. 
Йосікава зазначає, що Окава був одним із перших, хто проголо-
сив місією Японії в Тихоокеанській війні звільнення Азії від 
“білого” імперіалізму. Дослідниця вважає, що тим самим він ле-
гітимізував війну як визвольну, адже в імператорській декларації 
війни такого формулювання не було [Yoshikawa 2009, 76–77].

9. Відродження паназіатизму у другій половині ХХ ст. та 
проект Східноазійської спільноти

Після поразки у ІІ світовій війні ідея об’єднання Азії під егі-
дою Японії, здавалося, була похована назавжди. Період холодної 
війни (1947–1991) загалом був несприятливим для паназійських 
настроїв, оскільки Азія була поділена на два табори, центри яких 
перебували за її межами. Втім, ідея солідарності щойно звільне-
них від колоніальної залежності країн (переважно азійських) 
знайшла своє втілення в конференції 1955 р. в Бандунзі (Індоне-
зія), яка поклала початок Руху неприєднання. А 8 серпня 1967 р. 
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було створено АСЕАН (Association of Southeast Asian Nations), як 
вираз солідарності проти комуністичної експансії у В’єтнамі. До 
складу новоствореної регіональної організації увійшли Філіппі-
ни, Малайзія, Таїланд, Індонезія, Сінгапур. Японія, проте, майже 
не брала участі в цих процесах.

Однак паназійські ідеї в Японії у другій половині ХХ ст. не 
вмирали. Виразниками їх були, зокрема, мислитель Хірано Йосі-
таро 平野義太郎 (1897–1980) та бізнесмен і дипломат Кадзіма 
Моріноске 鹿島守之助 (1896–1975). Проявлялися ці ідеї й на 
урядовому рівні. Так, прем’єр-міністр Ікеда Хаято 池田勇人 
(1899–1965) вже в 1963 р. заявив, що Японія готова взяти на себе 
роль лідера “вільного табору в Азії”. Його наступник на посаді 
прем’єра Сато Ейсаку 佐藤榮作 (1901–1975) у 1965 р. ствер-
джував: “Будучи азійською державою, Японія краще за інших 
розуміє душу азійських народів, прагнення і надії Азійського 
континенту” (цит. за: [Марков 1998, 8–9]). Сато Ейсаку, перший в 
Азії лауреат Нобелівської премії миру, доклав багато зусиль для 
налагодження добрих стосунків Японії зі своїми сусідами.

Значно далі пішов Фукуда Такео 福田赳夫 (1905–1995), що 
обіймав посаду прем’єр-міністра в 1976–1978 рр. На нараді голів 
урядів країн АСЕАН у Манілі (серпень 1977) він проголосив: 
“Японія не може більше однобічно залежати від США у військо-
вому, політичному та економічному відношенні... Я закликаю до 
сердечного взаєморозуміння народів Японії та країн Південно-
Східної Азії. Як азіати, ви зрозумієте, що я маю на увазі, бо на-
шим азійським серцям ближче прагнення до духовної доскона-
лості, аніж пошуки задоволення матеріальних потреб” (цит. за: 
[Марков 1998, 9]). На підкріплення цих слів він пообіцяв країнам 
АСЕАН великі кредити, а також запевнив, що Японія не буде 
озброюватися і буде рівним партнером. Ця програма дістала назву 
“доктрина Фукуди”, або дипломатії “від серця до серця”; вона 
була важливим етапом розвитку регіональних зв’язків [Nester 
1990, 81; Soesatro 1994, 14]. Пізніше, однак, від цієї доктрини до-
велося відмовитися через незадоволення США та неоднозначне 
сприйняття її у країнах Південно-Східної Азії. Проте мала успіх 
японська економічна дипломатія щодо своїх сусідів, відома як 
“дипломатія подарунків” (оміяґе ґайко お土産外交), – інвестиції 
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в їхні економіки, розвиток вигідних торговельних стосунків, до-
помога країнам, що розвиваються. Внаслідок цього вплив Япо-
нії зростав.

Слід згадати ще один, конкурентний щодо паназійського, на-
прям регіональної інтеграції – пантихоокеанський (Pan-Pacific). 
Якщо паназіатизм зародився, ймовірно, в Японії, то пантихооке-
анська ідея завдячує своєю появою Сполученим Штатам. Її ко-
ріння слід шукати в концепції Брукса Адамса (1848–1927), одного 
з батьків американської геополітики, згідно з якою Тихий океан 
має стати “внутрішнім морем” США [Adams 1900, 51]. Після 
ІІ світової війни ця мрія здавалася вже майже реалізованою, тож 
інтеграція в азійсько-тихоокеанському регіоні відповідала амери-
канським стратегічним інтересам. Японія, використовуючи це, 
спробувала перехопити ініціативу у свого головного союзника. 
Як зазначає відомий індонезійський економіст Хаді Сусатро 
(1945–2010), “від початку 1960-х років Японія була в авангарді 
пантихоокеанських ідей” [Soesatro 1994, 10]. Одним із перших 
японських ідеологів цього напряму був уже згаданий Кадзіма 
Моріноске, який розглядав його як варіант паназійського проекту 
[Soesatro 1994, 11]. Наприкінці 1970-х рр. Японія висунула проект 
створення “тихоокеанського співтовариства”, який реалізувати 
не вдалося [Семин 1998, 67]. Проте подальша праця в цьому на-
прямку привела до створення 1989 р. Організації Азійсько-тихо-
океанського економічного співробітництва (АТЕС). Японія віді-
грала в цьому процесі важливу роль [Козлов 1998, 105; Soesatro 
1994, 11–16]. Як зазначає політолог Морі Кадзуко, міжнародні 
відносини Японії після війни базувалися на “подвійній ідентич-
ності” – водночас азійській і тихоокеанській [Mori 2007, 11].

У своїй регіональній політиці Японія спиралася на модель 
“гусячого клину” (ґанко кейтайрон 雁行形態論), розроблену ще 
в 1930-ті рр. економістом Акамацу Канаме 赤松要 (1896–1974). 
Відомою в англомовному інформаційному просторі її зробив у 
1960-ті рр. інший вчений – Окіта Сабуро 大来佐武郎 (1914–
1993). Згідно з нею менш розвинена країна спочатку імпортує 
певний товар з більш розвинутої, згодом запозичує технологію й 
починає виробляти цей товар у себе, а далі й експортувати його 
до інших, менш розвинутих країн. Таким чином, утворюється 
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“клин” країн на чолі з найрозвинутішим “ватажком” [Козлов 
1998, 89–91] (докладно цю теорію викладено в [Саліхова, Бак 
2014, 30–34]). Сама Японія “летіла” слідом за США, проте в Азії 
небезпідставно претендувала на роль “ватажка клину”, за яким 
прямують “чотири дракони” (Південна Корея, Сінгапур, Тайвань 
і Гонконг), а далі – країни АСЕАН [Huang 1994, 46]. США проти-
ставили японській стратегії власну – “відкритий регіоналізм”, 
апелюючи до “свободи торгівлі” й заперечуючи проти протекціо-
нізму. Насправді, як зазначає китайський дослідник Хуан Фань-
чжан, ця стратегія спрямована на забезпечення американського 
лідерства [Huang 1994, 47]. Китай, натомість, розробив стратегію 
“трьох трикутників”, згідно з якою стосунки в регіоні мають бу-
дуватися на трьох рівнях – у великому трикутнику (КНР, Японія 
та США), в середньому (КНР, країни АСЕАН і “чотири драко-
ни”) та в малому (КНР, Тайвань і Гонконг). Така модель фактич-
но витісняє Японію з регіональних стосунків [Семин 1998, 69; 
Huang 1994, 49].

Важливою віхою став 1990 р., коли прем’єр-міністр Малайзії 
Махатхір бін Мохамад запропонував створити Східноазійську 
економічну групу, до якої мали увійти дев’ять країн – шість того-
часних членів АСЕАН (Бруней, Індонезія, Малайзія, Філіппіни, 
Сінгапур, Таїланд), а також КНР, Японія та Південна Корея. 
Махатхір відкидав пантихоокеанську ідею, оскільки вважав – 
цілком у дусі паназіатизму, – що азіати і народи європейського 
походження (американці, австралійці та ін.) через культурні від-
мінності не можуть утворити єдиної спільноти [Mahathir 1994, 
98–99]. Цей проект не мав успіху, оскільки США виступили про-
ти, і Японія під їхнім тиском була змушена відмовитися. Однією 
з причин була відверто антизахідна позиція Махатхіра. Сам він, 
однак, стверджував, що річ у тім, що “Сполучені Штати є проти 
Східної Азії, яка була б вільною від панування США” [Mahathir 
1994, 98]. Попри все, задум Махатхіра був згодом втілений, хоча 
і в дещо зміненій формі. Це сталося 1997 р., коли було створено 
організацію під назвою “АСЕАН плюс три” (ASEAN Plus Three, 
далі AПT). Азійська фінансова криза 1997 р. сприяла консоліда-
ції об’єднання. Цей рік можна вважати переломним, адже відтоді 
ідея східноазійської спільноти почала набувати реальних рис.
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З ініціативи президента Республіки Корея Кім Де Чжуна (1926–
2009) країнами АПТ 1998 р. було створено Групу східноазійської 
візії (East Asian Vision Group, далі ГСВ), до якої увійшли провід-
ні фахівці з різних країн. Японію в ній представляли економіст 
Йосітомі Масару 吉冨勝 і професор політології Танака Акіхіко 
田中明彦. 2001 р. ГСВ опублікувала звіт під назвою “У напрямку 
до Східноазійської спільноти”, в якому було зазначено: “Ми, народ 
Східної Азії38, прагнемо створити Східноазійську спільноту миру, 
процвітання і прогресу, яка заснована на повному розвитку всіх 
народів регіону” [Towards an East Asian Community 2001, 14]. До-
кумент містив цілі й засадничі принципи майбутньої спільноти 
та рекомендації зі співробітництва в різних галузях. Крім того, 
група закликала до перетворення щорічних самітів АПТ на нову 
структуру – Східноазійський саміт (East Asia Summit, далі САС) 
[Towards an East Asian Community 2001, 13, 30].

Перший східноазійський саміт відбувся 2005 року в Куала-
Лумпурі; до нього, крім держав-членів АПТ, увійшли Індія, Ав-
стралія та Нова Зеландія. У 2011 р. членами САС стали США і 
Росія; таким чином, форум вийшов далеко за рамки Східної Азії. 
На думку британського аналітика Ш. Бресліна, САС є “антирегіо-
ном”, створеним, щоб перешкодити формуванню “регіональної 
спільноти азійської Східної Азії – Азії без білих людей і Східної 
Азії без Індійського субконтиненту” [Breslin 2007, 9].

На 11-му саміті АПТ у 2007 р. в Сінгапурі було прийнято Дру-
гу спільну заяву про співробітництво у Східній Азії. У ній було 
проголошено про завершення “декади зростання й розширення” 
(1997–2007) і початок “декади консолідації та тіснішої інтегра-
ції” (2007–2017). Було також проголошено, що “АПТ залишиться 
головним транспортним засобом на шляху до довгострокової 
мети – побудови Східноазійської спільноти, з АСЕАН як рушій-
ною силою”. Для САС було залишено “підсилювальну і допо-
внювальну роль” у ряду інших регіональних форумів [Second 
Joint Statement... 2007, 3].

У листопаді 2010 р. на 13-му саміті АПТ в Ханої було створе-
но Другу групу східноазійської візії, яка проаналізувала діяль-
ність АПТ і розробила проект розвитку на наступні десятиліття. 

38 В оригіналі: “We, the people of East Asia...”
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Японію в ній представляв уже згаданий Танака Акіхіко. У листо-
паді 2012 р. група представила свій остаточний звіт на 15-му са-
міті АПТ у Пномпені. Згідно з новою візією, Східноазійська 
спільнота повинна стояти на “трьох стовпах” – стовпі політики і 
безпеки, економічному та соціокультурному. Центральним стов-
пом конструкції має стати Східноазійська економічна спільнота, 
яка має бути створена до 2020 р. [Report... 2012, 4–6].

Проект Східноазійської спільноти, природно, користується 
увагою в інтелектуальних колах Японії. Зокрема, 2004 р. було 
створено Раду з питань Східноазійської спільноти (Хіґасі Адзіа 
кьодотай хьоґікай 東アジア共同体評議会) як “всеяпонську інте-
лектуальну платформу”, до якої увійшли провідні науковці, пред-
ставники впливових бізнесових і політичних груп [An Introduc-
tion...]. Таке широке обговорення породжує різні варіанти і 
підходи до майбутньої спільноти. Так, визначний математик-
економіст Морісіма Міціо 森嶋通夫 (1923–2004) наприкінці 
ХХ ст. запропонував проект створення у Східній Азії співтовари-
ства, подібного до європейського Союзу, шляхом спочатку еко-
номічної, а далі – політичної та культурної інтеграції. У майбут-
ньому, на думку вченого, має утворитися єдина держава, що 
включить у себе Японію, Китай, Тайвань, Північну і Південну 
Корею, тобто ареал традиційного поширення китайської ієроглі-
фічної писемності. Оскільки Китай за своїми розмірами значно 
перевищує всі інші країни ареалу, Морісіма пропонував поділити 
його на п’ять частин, а Японію – на дві. Натомість економіст 
Хара Йоноске 原洋之介 у праці “Нова теорія Східної Азії” (2002) 
пропонує створити гнучку багаторівневу схему співробітництва 
[Mori 2007, 12]. Ямадзава Іппей зазначає, що “деякі оглядачі за-
стерігають проти процесу регіоналізації у Східній Азії” через 
побоювання, що цей процес призведе до дискримінації неазій-
ських членів АТЕС і зашкодить лібералізації економічних відно-
син. Проте, на думку японського економіста, такі побоювання є 
лише плодом уяви [Yamazawa 2005, 4].

14 січня 2002 р. тогочасний японський прем’єр-міністр Кої-
дзумі Дзюн’іціро 小泉純一郎39 під час візиту до Сінгапуру ви-

39 Обіймав посаду прем’єр-міністра у 2001–2006 рр. Лідер Ліберально-
демократичної партії.
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голосив промову “Японія та АСЕАН у Східній Азії: щире і 
відкрите партнерство”. Він згадав засади “доктрини Фукуди” 
(“рівне партнерство” та “розуміння від серця до серця”) і, звер-
нувши увагу на той факт, що його візит відбувається через 25 ро-
ків після промови Фукуди в Манілі 1977 р., підкреслив вірність 
японської зовнішньої політики фундаментальним принципам цієї 
промови. Коїдзумі виклав також власне бачення майбутнього 
Східної Азії. Він, зокрема, зазначив: “Я вірю, що Східна Азія як 
ціле може бути величнішою, аніж сума її частин” [Koizumi 2002]. 
Він також проголосив, що спільною метою східноазійських країн 
повинно бути створення спільноти, яка “разом діє і разом йде 
вперед”. Ядром спільноти, на думку політика, має стати АПТ. 
Особливо Коїдзумі підкреслив роль Китаю: “Я хотів би висловити 
високу оцінку активної ролі, яку Китай готовий відіграти в регіо-
нальному співробітництві. З його багатими людськими ресурсами 
й велетенським економічним потенціалом, Китай, поза сумнівом, 
зробить величезний внесок у регіональний розвиток”. Членами 
майбутньої спільноти Коїдзумі назвав не лише країни АПТ, а й 
Австралію та Нову Зеландію; крім того, він закликав розвивати 
стосунки зі США, Індією, європою тощо. На думку Морі Кадзу-
ко, ідея такої широкої відкритості спричинила до прохолодного 
сприйняття пропозиції Коїдзумі в АСЕАН, а подальше напру-
ження між Японію та Китаєм і Кореєю, викликане відвідинами 
прем’єром святилища Ясукуні, перешкодило реалізації цього 
проекту [Mori 2007, 13].

Цікавою в контексті нашої проблематики є концепція Східно-
азійської спільноти, яку сформулював прем’єр-міністр Японії у 
2009–2010 рр. і лідер Демократичної партії Японії Хатояма Юкіо 
鳩山由紀夫40. Щойно обійнявши цю посаду, він 15 листопада 
2009 р. на зустрічі економічних лідерів АТЕС виступив із промо-
вою під назвою “Нові зобов’язання Японії щодо Азії: в напрямку 
втілення в життя Східноазійської спільноти”. Хоча цю промову 
було проголошено на пантихоокеанському форумі, зміст її був 
фактично паназійським.

40 В Україні цей політик скандально відомий своїм приватним візи-
том до окупованого Криму в березні 2015 р. і заявою про визнання так 
званого “референдуму”.



196                                                                                              С. В. Капранов

У ній Хатояма проголосив, що основою майбутньої спільноти 
має стати “філософія ю-ай” (юай сісо 「友愛」思想)41. Сутність 
цієї філософії полягає в тому, що “люди поважать свободу і люд-
ську гідність інших так само, як вони поважають свою свободу і 
людську гідність. Іншими словами, ю-ай означає не тільки неза-
лежність людей, а й їхнє співіснування” [Hatoyama 2009a]. Ця 
концепція є центральною в політичному дискурсі Хатоями. Як 
пояснює він сам в есе “Моя політична філософія”, хоча дослівно 
ю-ай означає “любов і дружба”, його дід – Хатояма Іціро 鳩山一郎 
(1883–1959) використав це сполучення ієрогліфів як аналог по-
няття “братство” (Brüderlichkeit), коли перекладав праці засно-
вника пан’європейського руху Ріхарда фон Куденгофе-Калерґі 
(Coudenhove-Kalergi, 1894–1972). Відтак ю-ай у Хатоями, за його 
власними словами, відсилає до відомого гасла Французької рево-
люції: “Коли я говорю про ю-ай, я маю на увазі не щось ніжне, а 
радше сильний, бойовий концепт, який був прапором революції” 
[Hatoyama 2009b]. Зовнішньополітична діяльність уряду Хатоями 
дістала в Японії назву “дипломатія ю-ай” (юай ґайко 友愛外交).

Водночас японський прем’єр у згаданій промові апелює до 
висунутого США принципу відкритого регіоналізму (акарета ці-
їкісюґі 開かれた地域主義) і пропонує створити в регіоні “багато-
шарову мережу функціональних спільнот” [Hatoyama 2009a]. 
Взірцем для Східної Азії він вважає європейський Союз і, поси-
лаючись на приклад примирення між Німеччиною та Францією, 
закликає до аналогічного залагодження проблем між Японією та 
її сусідами, зокрема Китаєм. Далі Хатояма виділяє чотири най-
важливіші сфери, які насамперед потребують кооперації: еконо-
міка; екологія (він висуває гасло “Зеленої Азії” – мідорі-но Адзіа 
緑のアジア); порятунок людських життів від епідемій та природ-
них лих (землетруси, тайфуни тощо); безпека морських сполу-
чень (тут він пропонує створити “море братерства” – юай-но умі 
友愛の海). На додаток Хатояма згадує проблеми ядерного роз-
зброєння і нерозповсюдження ядерної зброї, культурний обмін, 
суспільну безпеку та проблеми урбанізації. Політичну коопера-
цію політик залишає на майбутнє. Насамкінець найважливішим 

41 В англійській версії промови термін сісо 思想, який може означа-
ти також “думка, ідеї, ідеологія”, перекладено саме як philosophy.
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ключем до розбудови Східноазійської спільноти Хатояма про-
голошує людину. Він наголошує на важливості особистих кон-
тактів між людьми, для зміцнення яких пропонує, зокрема, 
розвивати програми обміну студентами тощо. Про Китай у цій 
промові згадано двічі, в переліку інших країн, причому особли-
вої уваги жодній з них не було приділено.

Більш виразно свою концепцію Східноазійської спільноти 
Хатояма виклав у промові на XVI міжнародній конференції з 
майбутнього Азії. Тут він зробив акцент на історико-культурних 
зв’язках країн Східної Азії. Хатояма, зокрема, зазначив: “Ми 
створили оригінальну японську культуру, засновану на культурі 
та інституціях, запозичених з різних частин євразійського кон-
тиненту” [Hatoyama 2010]. Він також зауважив, що чимало лю-
дей, які в давнину брали участь у розбудові японської держави, 
переселилися на Японські острови “з Корейського півострова, 
Китаю або Південно-Східної Азії, а також із Полінезії”. Проте 
Хатояма в цій промові не виділяє Китай із числа інших азійських 
країн. Він лише згадує як приклади зовнішніх впливів, що япон-
ська писемність була створена на базі китайських ієрогліфів, а 
також те, що культура китайської династії Південна Сун вплину-
ла на Японію доби Камакура. Натомість Хатояма підкреслює 
спільну особливість азійських культур: “Ми не сприймаємо себе 
та інших або людей та довкілля на західний дуалістичний штиб”. 
Щоб розвивати спільну азійську ідентичність, стверджує полі-
тик, необхідно сприяти контактам між молоддю через різнома-
нітні програми обміну в царинах освіти та культури. Він закликає 
плекати східноазійську “культурну спільноту” (бунка-но кьодо-
тай 文化の共同体).

Ще одним гаслом промови є “третє відкриття країни” (дайсан-
но кайкоку 第三の開国), тобто Японії. Під цим Хатояма розуміє 
як лібералізацію економічних зв’язків із “країнами Східної Азії, 
насамперед з Республікою Кореєю, Китаєм та Індією, а також 
країнами АСЕАН”, так і більшу відкритість гуманітарної сфе-
ри – медицини, освіти – для потреб вихідців із країн Азії. Звер-
таючись до проблем екології, політик закликає створити в цій 
галузі східноазійську ініціативу, ядро якої склали б Японія, Ки-
тай і Корея. Як і в попередній промові, Хатояма посилається на 
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приклад європейського Союзу й піддає критиці японське мину-
ле – націоналізм, агресію тощо.

Як бачимо, концепція Хатоями спирається, в дусі класичного 
паназіатизму кінця ХІХ – початку ХХ ст., на постулат спільної 
культурної спадщини та спільних ментальних рис азіатів, які від-
різняють їх від народів Заходу. Нескладно побачити в ній вплив 
ідей Окакури Тенсіна. Особливістю цієї концепції є акцент на гу-
манітарній сфері та екології. Хоча Китай у ній і посідає важливе 
місце, його роль спеціально не виділена – більше того, не згада-
но про центральну роль Китаю у формуванні Китайсько-
Східноазійської макроцивілізаційної системи. Межі Східної Азії 
в цій концепції розмиті, туди може включатися, наприклад, Індія.

Відставка Хатоями у 2010 р. не дала йому можливості реалі-
зувати свої паназійські проекти. У 2013 р. він, однак, побував у 
Китаї з приватним візитом, відвідав у Нанкіні меморіал жертв 
масових вбивств 1937 р. й вибачився за злочини японських вій-
ськових. Він також закликав японський уряд визнати острови 
Сенкаку (Дяоюй), на які претендує Китай, спірною територією 
[Former Japanese PM... 2013].

10. Японський погляд на місце Китаю у Східноазійській 
спільноті

До кінця 1980-х рр. Японія не схильна була розглядати Китай 
як учасника регіональних інтеграційних процесів “через наяв-
ність у нього цілком інших політичних та економічних інститутів 
і значного розриву в рівні економічного розвитку” [Семин 1998, 
67]. У 1990-ті роки, проте, ситуація змінилася і стало зрозуміло, 
що без Китаю розбудова будь-якої міжнародної спільноти в регіо-
ні неможлива. Однак на перешкоді цьому стояли численні про-
блеми в японсько-китайських взаєминах – торговельна конкурен-
ція, суперництво за вплив на сусідні країни, проблема стосунків 
Японії з Тайванем, проблема територіальної приналежності ост-
ровів Сенкаку, питання про компенсацію матеріальних та мо-
ральних збитків, завданих Японією Китаю під час війни 1937–
1945 рр. тощо. У 1994–1996 рр. зазначені проблеми загострилися 
у зв’язку з президентськими виборами на Тайвані, низкою інци-
дентів навколо островів Сенкаку, гострою полемікою 1995 р. з 
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приводу репарацій (хоча після підписання спільної заяви 1972 р. 
КНР від них відмовилася) та замороження японської допомоги 
Китаю 1995 р. у відповідь на китайські ядерні випробування [Се-
мин 1998, 62–64]. Серйозне занепокоєння в Японії викликало й 
напруження навколо неурегульованого статусу островів Спратлі 
[Бунин 1998, 75–77]: попри те що безпосередньо Японії ця про-
блема не стосується, вона розглядалася як потенційна загроза для 
безпеки в регіоні.

Усі згадані проблеми породжували неоднозначне ставлення 
японців до великого східного сусіда. За спостереженням В. Н. Бу-
ніна, найбільше японських аналітиків у 1990-ті рр. непокоїло те, 
що Китай прагне статусу наддержави та гегемонізму в міжнарод-
них відносинах. Японці вважали, що Китай є однією з небагатьох 
країн світу, яка прагне “обґрунтувати теорію міжнародної полі-
тики, що базується на ній самій”, і розглядає міжнародні пробле-
ми “в контексті класичної політики сили” [Бунин 1998, 77, 78]. 
Побоювання викликали можливість появи нової наддержави – 
Об’єднаного Китаю (КНР – Гонконг – Тайвань), тісно пов’язаного 
із Сінгапуром, – та плани Китаю створити в Азії “китайську еко-
номічну сферу” від Пекіна до Джакарти без урахування інтересів 
Японії. Але особливо велике занепокоєння в Японії ще в середи-
ні 1990-х рр. викликала модернізація збройних сил КНР [Семин 
1998, 64–66, 68–69]. Водночас японські експерти не схвалювали 
ідею “стримування” Китаю за допомогою США, посилаючись на 
історичний досвід його “вікового приниження” під час іноземних 
вторгнень і застерігаючи, що політика стримування може штов-
хнути КНР на шлях ізоляції [Бунин 1998, 75]. У Японії, як зазна-
чає А. В. Сьомін, є як ті, хто вважає Китай за прихильника 
демократії та видатного члена міжнародного співтовариства, так 
і ті, хто вбачає в Китаї значну загрозу, зокрема воєнну [Семин 
1998, 65].

Не дивно, що і на початку ХХІ ст. в поглядах на місце Китаю 
в процесах регіональної інтеграції немає єдності. Економіст Ні-
сіґуці Кійокацу виділяє в цьому питанні три головні позиції. 
Першу представляють дві ключові постаті в Раді з питань Схід-
ноазійської спільноти – її президент Іто Кен’іці 伊藤憲一 та про-
фесор Танака Акіхіко, які вважають, що динамічний розвиток 
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Китаю відповідає національним інтересам Японії і в середньо-
терміновій, і в довготерміновій перспективі, а отже, слід допома-
гати Китаю стати наддержавою, але миролюбною й такою, що 
поважала б свободу, демократію та верховенство закону [Nishi-
guchi 2007, 5].

Друга позиція вбачає у зростання Китаю насамперед загрозу. 
Наприклад, Ватанабе Тосіо вважає, що за проектом інтеграції 
Східної Азії стоїть не що інше, як китайське прагнення до регіо-
нальної гегемонії42. Китай просуває ідею Східноазійської спіль-
ноти, тому що розраховує залучити туди Японію й спровокувати 
розрив між нею та США. Отже, ідея Східноазійської спільноти є 
дуже небезпечною не лише для Японії, а й для Східної Азії зага-
лом. Натомість життєво важливим для них є союз зі США, які 
прагнуть забезпечити собі вплив у Східній Азії й здатні проти-
стояти великодержавним амбіціям Китаю [Nishiguchi 2007, 6–7]. 
Інший представник цієї позиції – дипломат Куріяма Такакадзу 
栗山尚一 (1931–2015) вважає, що будівництво Східноазійської 
спільноти не є реалістичним. Він вказує на те, що, попри всю по-
пулярність цієї теми і в Японії, і в інших країнах Азії, у країн 
цього регіону відсутні спільні цінності, необхідні для створення 
будь-якої злагодженої спільноти. Японія, як зазначає Куріяма, в 
повоєнний період неухильно розвивалася демократичним шля-
хом, натомість Китай залишається тоталітарною державою з од-
нопартійною диктатурою.

Нарешті, третя позиція є паназійською й антиамериканською. 
Її прихильники, зокрема дипломат та економіст Таніґуці Макото 
谷口誠, закликають переглянути японсько-американські стосунки 
й спрямувати зусилля на побудову Східноазійської спільноти 
шляхом посилення співробтництва насамперед з Китаєм. Цей по-
гляд, однак, не користується популярністю [Nishiguchi 2007, 7].

Морі Кадзуко зазначає, що Китай схильний розглядати світ як 
китаєцентричний; найбільша відмінність у поглядах на Східну 
Азію серед країн регіону – це відмінність між “центристською” 
перспективою Китаю і “периферійною” перспективою Японії та 

42 Ватанабе Тосіо 渡辺利夫 – економіст, автор книги “Нова концепція 
“Геть від Азії” (Сін дацу-А рон 新脱亜論, 2008), назва якої відсилає до 
відомої статті Фукудзави Юкіці.
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Південної Кореї [Mori 2007, 4]. Дослідниця звертає увагу на по-
зицію китайських вчених із Гонконгу, які вбачають причину не-
згод між Китаєм, Японією та Кореєю в захопленні цих країн 
західною культурою; вони пропонують звернутися до спільної 
конфуціанської спадщини [Mori 2007, 5].

Президент Національного інституту розвитку досліджень Іто 
Мотосіґе вважає, що швидкий розвиток Китаю є “найважливі-
шим фактором політичної стабільності у Східноазійському регіо-
ні”. На його думку, “зростання Китаю відкриває для регіону нові 
економічні можливості, але може також становити воєнну за-
грозу”. Вчений нагадує про численні територіальні суперечки 
Китаю із сусідніми державами [Itoh 2010, 19–20]. Іто Мотосіґе 
зазначає, що при обговоренні Східноазійської спільноти постають 
дві головні проблеми: “Перша з них – як бути з Китаєм, який 
продовжує розвиватися, а друга – як розглядати його взаємини зі 
США” [Itoh 2010, 28]. З одного боку, якщо Китай не буде відігра-
вати активної ролі у процесах регіональної інтеграції, то вона не 
буде ефективно функціонувати; з другого – створення структури, 
де Китай відіграватиме роль лідера, небажане не лише для Япо-
нії, а й для країн АСЕАН [Itoh 2010, 28–29]. Зазначаючи, що 
“мирний розвиток Китаю – передумова мирного і стабільного 
розвитку в Східноазійському регіоні”, Іто звертає увагу на той 
факт, що Китай залишається однопартійною комуністичною дер-
жавою. За такої умови швидкий розвиток Китаю породжує значні 
дестабілізуючі чинники, до яких японський дослідник відносить 
зростання прірви між багатими і бідними та руйнацію довкілля, 
котра може мати негативний вплив і на сусідні країни. Також не 
виключено, що внутрішні проблеми можуть вилитися в зовніш-
ню агресію [Itoh 2010, 29]. На думку Іто, “Економічне зростання 
дорівнює зростанню військової потуги, і зростання військових 
витрат Китаю фактично стає значною загрозою для його сусідів. 
Китайський військово-морський флот був нещодавно помічений 
у районах, де ця держава має історичні конфлікти зі своїми сусі-
дами, як-от острови Спратлі та Сенкаку. Важко очікувати, що 
саме лише зростання економічного співробітництва здатне стри-
мувати китайську воєнну експансію” [Itoh 2010, 30]. Таким стри-
муючим чинником, на думку вченого, можуть стати США, тому 
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Японія зацікавлена в розвитку стабільних добрих американсько-
китайських взаємин, а отже, США неодмінно має брати участь у 
регіональному співробітництві.

Спеціаліст із міжнародних взаємин Терада Такасі, у свою чер-
гу, стверджує, що найбільшою перешкодою для розвитку взає-
мин у повоєнний період було вороже ставлення Китаю до Японії, 
“хоча останнім часом все більше людей в обох країнах почали 
намагатися зробити ці взаємини більш дружніми” [Terada 2004, 
67]. Терада також зазначає, що після приходу до влади Ху Цзін-
тао у 2003 р. та вступу КНР до Світової організації торгівлі си-
туація змінилася на краще, оскільки відтоді “стабільність і про-
цвітання у Східній Азії розглядаються як засадничі чинники 
економічного добробуту Китаю” [Terada 2004, 68]. Водночас спо-
стерігаються й негативні тенденції. Зокрема, японських лідерів 
почало непокоїти, що економічне піднесення Китаю та його де-
далі активніша дипломатія в Південно-Східній Азії можуть при-
звести до втрати Японією провідної позиції в регіоні. Втім, вва-
жає експерт, попри посилення змагання за лідерство між Японією 
та Китаєм та взаємні недружні почуття, “ознаки покращення взає-
мин між цими країнами є важливим свідченням того, що вони 
обидві визнають необхідність східноазійського регіонального 
співробітництва” [Terada 2004, 69]. На думку Теради, ані Японія, 
ані Китай не готові взяти на себе роль лідера у процесі створен-
ня Східноазійської спільноти, і тому останнє слово залишається 
за АСЕАН. На погляд експерта, “причина в тому, що Японія і Ки-
тай визнають єдність та інтеграцію АСЕАН як передумову Схід-
ноазійської спільноти” [Terada 2004, 81]. Терада доходить виснов-
ку, що “для Японії й Китаю важливо намагатися ефективніше 
узгоджувати інтереси між собою та з АСЕАН”, причому обидві 
держави мають бути обережними, щоб не применшити роль 
АСЕАН у процесі інституалізації АПТ. Для цього японський екс-
перт пропонує особливий спосіб дії – “дирекційне лідерство (di-
rectional leadership)”, суть якого полягає в тому, щоб “стимулюва-
ти інших діяти з певною метою, яку поділяють і лідери, і ті, хто 
йде за ними”. Саме це має бути “ключовим елементом будь-якої 
успішної інституалізації АПТ і розбудови повноцінного східно-
азійського регіоналізму” [Terada 2004, 82].
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Провідний фахівець із міжнародних стосунків, колишній за-
ступник міністра закордонних справ Японії Танака Хітосі у стат-
ті, написаній у співавторстві з американським колегою Адамом 
Ліффом, поділяє думку, що водночас із економічним зростанням 
Китаю в ньому посилюються внутрішні проблеми – суперечність 
між економічною свободою та обмеженням свободи політичної, 
поглиблення майнової нерівності, проблеми енергетики та еколо-
гії. Загрозливими тенденціями, вважають Танака і Ліфф, є “м’яка, 
але дедалі більш наполеглива” китайська зовнішня політика, сут-
тєве зростання непрозорих щорічних витрат на військові цілі та 
піднесення націоналістичних настроїв, що проявилися, зокрема, 
у зв’язку з Олімпіадою 2008 року. [Tanaka, Lief 2008, 92–93]. 
Остання тенденція особливо важлива: “Однією з найзначніших 
перешкод до створення спільноти у Східній Азії було різке зрос-
тання в останні роки націоналістичних почуттів, особливо в Ки-
таї, Південній Кореї та Японії. Хоча почуття гордості за свою 
країну саме по собі не становить безпосередньої загрози регіо-
нальній стабільності, націоналістичне почуття своєї значущості, 
виражене в таких інцидентах, як антияпонські демонстрації, що 
поширилися в Китаї навесні 2005 року, може перетворитися на 
ідеологію національної винятковості й конфронтації із зовнішнім 
світом” [Tanaka, Lief 2008, 99]. Як зазначають ці аналітики, “поза 
сумнівом, єдиним найважливішим чинником у трансформації 
Східної Азії за останній час є зростання Китаю. За майже будь-
якою традиційною мірою національної могутності, чи то еконо-
мічною, чи то політичною, чи військовою, китайські лідери 
мають на меті досягнення їхньою країною великого статусу в 
найближчому майбутньому”. Таке зростання не обов’язково ста-
новить загрозу для стабільності в регіоні, проте викликає значні 
побоювання. Однак, на думку Танаки та Ліфа, повернення до 
стратегії стримування Китаю часів холодної війни є нереалістич-
ним варіантом, бо воно не лише грало б на руку прихильникам 
жорсткого зовнішньополітичного курсу в китайському керівни-
цтві, а й звело б нанівець позитивні впливи зростання Китаю 
для економіки регіону. Натомість вони пропонують “політику 
обережного залучення”, мета якої – зробити Китай миролюбним 
і відповідальним членом світового співтовариства. Аналітики 
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бачать два варіанти такої політики. Перший полягає у зміцненні 
стратегічних зв’язків між Японією, Індією, Австралією, Півден-
ною Кореєю та США для запобігання непередбачуваності май-
бутнього зовнішньополітичного курсу КНР, водночас уникаючи 
прямого протистояння. Другий варіант передбачає залучення Ки-
таю разом з іншими країнами регіону в систему зв’язків, яку ав-
тори називають “інклюзивним мультилатералізмом” (inclusive 
multilateralism), спрямовану на поступове поширення в регіоні 
міжнародних норм і використання багатостороннього діалогу з 
наголосом на співробітництво, що в кінцевому підсумку має за-
провадити стосунки, засновані на довірі та спільному почутті 
приналежності до єдиного співтовариства [Tanaka, Lief 2008, 97–
98]. Зрозуміло, що перший варіант, на відміну від другого, несу-
місний із проектом Східноазійської спільноти.

Висновки
Хоча найбільшого розвитку паназіатизм досягнув у Японії, 

він є явищем світового масштабу. Він існує у багатьох варіантах 
(культурний, політичний, економічний, релігійний тощо) і може 
сполучатися з різною ідеологією – правою і лівою, імперіаліс-
тичною й антиколоніальною, ліберальною і консервативною. Ви-
никнення паназіатизму в Японії наприкінці ХІХ ст. було обумов-
лене не лише загрозою колоніального поневолення з боку Заходу, 
а й метагеографічною революцією (переходом від синоцентрич-
ної моделі світу до європоцентричної), яка зробила концепт 
“Азії” фактом суспільної свідомості й наповнила його геополітич-
ним і геокультурним змістом. За всієї невизначеності кордонів 
“Азії” в думці японських паназіатистів її ядро складала Східна 
Азія, тобто Китайсько-Східноазійська макроцивілізаційна сис-
тема (в термінах Ю. В. Павленка), а ядром цієї системи, у свою 
чергу, був і є Китай. Тому китайський вектор слід вважати магі-
стральним напрямом японського паназіатизму.

Для Японії, яка у другій половині ХІХ ст. сприйняла західну 
світоглядну парадигму, Китай видавався як “відсталою” країною 
і в науково-технічному, і в суспільно-політичному плані, так само 
як і весь Схід, або ж Азія. Японці ж прагнули приєднатися до 
“цивілізованої” частини людства, тобто Заходу, тому відсталу 
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Азію (насамперед Китай) можна було або вести за собою, стиму-
люючи до розвитку, або залишити напризволяще. Перша позиція 
лежить в основі паназіатизму. Він виходив із того, що Японія та-
кож належить до Азії (або Сходу). Крім того, важливу роль у па-
назійській думці відігравали концепти “спільної культури” і 
“спільної раси”, які також єднали Японію з Китаєм. Експансія 
західних держав до Азії породжувала в японців почуття загрози, 
а Китай та інші країни Азії в цій ситуації поставали як потенцій-
ні союзники, звідси природним чином виникла ідея солідарності, 
заклики захищати територіальну цілісність Китаю. На практиці 
це проявлялося у співпраці з китайськими реформаторами (Кан 
Ювей, Лян Цічао) та революціонерами (Сунь Ятсен), в організа-
ції освітніх закладів тощо.

Паназіатисти раннього періоду (1877–1900 рр.) прагнули бу-
дувати стосунки з Китаєм на засадах рівноправності, проте в 
умовах, коли Японія стала на шлях модернізації, а Китай зали-
шався традиційним, рівність була можлива лише як ідеал. Китай, 
на думку паназіатистів, потрібно було активно вести до модерні-
зації за японським зразком; у такій позиції було імпліцитно за-
кладено нерівність “відсталого” Китаю та “передової” Японії.

Після Японсько-китайської війни 1894–1895 рр. у японському 
паназіатизмі посилюються націоналістична та імперіалістична 
тенденції. З’являється концепція боротьби рас (також запозичена 
із Заходу), проте вона ще не мала успіху. Водночас були закладе-
ні певні тенденції (“співчуваючий імперіалізм” Тоями Міцуру, 
“азійська доктрина Монро” Коное Ацумаро тощо), які прояви-
лися в подальшому розвитку японського паназіатизму.

Японські мислителі-паназіатисти першої пол. ХХ ст. практич-
но всі були прихильниками модернізації Китаю – навіть такий 
традиціоналіст, як Окакура Тенсін, не відкидав її необхідності. 
Проте проекти цієї модернізації мали багато відмінностей. У 
1900–1928 рр. японські паназіатисти, з одного боку, активно під-
тримували китайську революцію і виступали за революцію в са-
мій Японії як неодмінну умову модернізації Азії, з другого боку, 
саме тоді в паназійській думці посилюються консервативні й 
традиціоналістичні погляди, зростає увага до конфуціанства як 
спільної духовної спадщини. Йдеться, отже, про модернізацію з 
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опорою на традиційні цінності. У сукупності таку тенденцію мож-
на охарактеризувати як консервативно-революційну. Для 1928–
1938 рр. характерна ідея створення у Східній Азії співдружності 
націй під проводом Японії, навіть шляхом прямого воєнного 
втручання. Крім того, в паназійській думці на першій план ви-
ходять мислителі, що тією чи іншою мірою зазнали впливу 
марксизму. Проте консервативна складова не зникає зовсім, що 
наочно втілено у проекті держави Маньчжоу-ґо, яка, з одного 
боку, мала бути продовженням правління Маньчжурської динас-
тії, а з другого – втіленням модерної планової економіки. Період 
1938–1945 рр. можна назвати добою “державного паназіатизму”, 
спробою реалізувати ідеї попереднього періоду воєнно-бюрокра-
тичними методами, нав’язати Китаю примусову модернізацію за 
японським проектом і під протекторатом Японії. У паназійсько-
му дискурсі в цей період з’являються нові концепти (“Велика 
Східноазійська сфера спільного процвітання”, “весь світ під од-
ним дахом”), які сьогодні нерідко безпідставно ототожнюють із 
паназіатизмом як таким. Як відомо, цей період закінчився воєн-
ною поразкою Японії, що водночас означала й провал паназій-
ського проекту у версії Коное Фумімаро.

Проте сама ідея солідарності народів та регіональної інтегра-
ції країн Азії не зникла. На міжнародному рівні найбільшим тво-
рінням відродженого паназіатизму у другій половині ХХ ст. є 
проект Східноазійської спільноти. Він не є винятково японським 
творінням, більше того, ініціатива його створення походить від 
лідерів інших країн – Малайзії, Південної Кореї; таким чином, 
цей проект відображує настрої різних еліт регіону. У другій по-
ловині ХХ ст. центром азійських інтеграційних процесів стала 
Південно-Східна Азія, де утворилася АСЕАН. Відтак виникло 
нове бачення Східної Азії як регіону – нині він вже не обмежуєть-
ся традиційними рамками Китайсько-Східноазійської макроциві-
лізаційної системи. Проект Східноазійської спільноти поступово, 
хоч і повільно, набуває реальних рис. Водночас склався новий, 
альтернативний регіоналізм – пантихоокеанський, який відобра-
жує насамперед геополітичні інтереси США. Японія опинилася 
перед вибором між двома конкурентними регіональними іден-
тичностями.
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Паназійська лінія в японській зовнішній політиці виразно 
промальовується, починаючи з 1970-х років (“доктрина Фуку-
ди”), і набрала нових форм вже в цьому сторіччі в концепціях 
Коїдзумі та Хатоями. Проте єдиного бачення майбутнього спів-
товариства в Японії немає, як немає і єдиного ставлення до його 
створення: тут є й ентузіасти, і скептики. Так само неоднознач-
ним є ставлення до Китаю та його ролі в інтеграції Східної Азії. 
Усі визнають його величезне значення, надто враховуючи швид-
ке економічне зростання, проте якщо оптимісти сподіваються, 
що Китай стане миролюбною країною та сприятиме розквіту 
всього регіону, то песимісти сприймають піднесення Китаю як 
загрозу в усіх сенсах, у т. ч. воєнному. Японські політики та інте-
лектуали розуміють, що Китай неодмінно буде лідером у регіоні, 
але воліли б, щоб Японія також зберегла провідні позиції. Від 
того, чи буде побудована модель, де інтереси цих двох країн, а 
також інтереси АСЕАН були б збалансовані, залежить майбутнє 
проекту Східноазійської спільноти, а отже, значною мірою й 
майбутнє японського паназіатизму.
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РозДіЛ іV
СтаНоВищЕ КазаХСьКої

ЕтНічНої СПіЛьНоти КНР У ХХі ст.:
ПоГЛЯД з КазаХСтаНУ

І. В. Отрощенко

Після державного територіального розмежування між Росій-
ською та Цінською імперіями в 1860–1881 рр., від’єднання на по-
чатку ХХ ст. Алтайського округу від Зовнішньої Монголії та пе-
редачі його під юрисдикцію Урумчі, а також у результаті різних 
хвиль міграції в XІX–XX ст. частина казахів опинилася на тери-
торії сучасного Сіньцзян-Уйгурського автономного округу (СУАР) 
КНР. На сьогодні казахська етнічна група в КНР налічує, за різни-
ми оцінками, від 1,5 до 2 млн. осіб і є найбільшою за межами Ка-
захстану. Відомий казахстанський історик-китаєзнавець К. Хафі-
зова зазначає, що в Казахстані інтерес до співвітчизників у Сінь-
цзяні ніколи не згасав, і наголошує, що погіршення та поліпшення 
державних зв’язків безпосередньо впливають на долі цілих по-
колінь народів Сіньцзяну та Центральної Азії [Хафизова 2012, 
56]. Як підкреслює казахстанський політолог і громадський діяч 
Р. Жумали в одній зі своїх статей, «крім запаморочливого еконо-
мічного зростання Китаю, найбагатшого цивілізаційного досвіду 
й багатьох інших складових успішної країни, для нас, казахів і 
тюрків у цілому, неминуще значення має доля наших співвітчиз-
ників, які, з огляду на різні фактори, виявилися підданими іншої 
держави. Як вони живуть, “чим дихають” – зі зрозумілих причин 
питання такого плану хвилюють насамперед» [Жумалы 2014].

Отже, становище казахів у Китаї привертає незмінну увагу ка-
захстанської сторони, це – один з важливих критеріїв, за яким Ка-
захстан сприймає та оцінює свого могутнього, “невідворотного” 
сусіда. Мета цієї статті – з’ясувати, якими бачать сьогоднішніх 
китайських казахів та їхній розвиток у перспективі казахстанські 
науковці – історики, етнологи, політологи, а також різноманітні 
казахстанські ЗМІ. При висвітленні заявленої теми наукову думку 
та медіатексти проблематично розглядати окремо, оскільки казах-
станські гуманітарії зі своїми науковими розвідками, принаймні 
з цієї проблематики, широко присутні на сторінках засобів масової 
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інформації своєї країни. Отже, в основу дослідження лягли на-
укові розвідки казахстанських дослідників і медіатексти: нови-
ни, коментарі, тематичні статті, аналітика, соціологічні резюме, 
репортажі, нариси, огляди, а також інтерв’ю з казахстанськими 
китаєзнавцями, політологами, самими казахами з КНР 2000–
2010-х рр. З казахстанського медійного інтернет-простору були 
залучені: інтернет-версії друкованих ЗМІ (наприклад, «Респуб-
ликанская газета “Казахстанская правда”», «Республиканская 
общественно-политическая газета “Central Asia Monitor”», “Ком-
сомольская правда Казахстан”; “Esquire Kazakhstan”), сайти ін-
формаційних агентств (наприклад, «Международное информа-
ционное агентство “Казинформ”», “Информационное агентство 
Zakon.kz”, “Деловой Казахстан”), власне інтернет-видання (напри-
клад, “Информационно-аналитический портал РЕСПУБЛИКА”, 
“Интернет портал Нур”, «Медиапортал “Радиoточка”», інтернет-
журнал “Vласть”, інтернет-ресурс “Алтынорда”).

Казахи в Китаї переважно проживають в Ілі-Казахській авто-
номній області (Алтайському, Ілійському, Тарбагатайському (Чу-
гучацькому) округах), у Морі-Казахському (в Чанцзі-Хуейському 
автономному окрузі) і Баркьоль-Казахському (в Хамійському 
окрузі) автономних повітах Сіньцзян-Уйгурського автономного 
округу (СУАР), а також в Аксай-Казахському автономному пові-
ті провінції Ганьсу, що межує із Сіньцзяном1. Казахи є титуль-
ним етносом у перерахованих вище автономних територіальних 
одиницях. Сьогодні на території СУАР казахи за чисельністю 
посідають третє місце після ханьців і уйгурів, становлячи 7,4 % 
від загальної кількості населення. Населення СУАР становить 
21,8 млн. осіб, у тому числі казахів – понад 1,5 млн. осіб2. На-

1 Більше про географію розселення казахів у КНР та кількісні по-
кажчики див.: [Baltabayeva 2014, 155–156].

2 Це переважно роди абак-кереїв та найманів [Константин Сыроеж-
кин… 2015; див. також: Сыроежкин 2010, кн. 1, 140–142]. К. Сироєжкін 
розповідає, що при призначенні на керівну посаду у вищих органах 
влади перевага віддається казахам роду абак племінного союзу керей, 
які вважають Китай своєю батьківщиною і ставляться до казахів інших 
родів як до “перебіжчиків з Росії”. Зі свого боку, представники інших 
родів платять їм тим же, що призводить до боротьби за владу між кад-
ровими працівниками казахської національності [Сыроежкин 1994].
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селення Ілі-Казахської автономної області (ІКАО) СУАР стано-
вить 4,6 млн. осіб, з них казахів – 1,21 млн. осіб (26,3 %) [Посол 
Казахстана в КНР… 2012]. До речі, за обсягом ВВП Ілі-Казахська 
автономна область посідає перше місце серед інших адміні-
стративних одиниць КНР. У 2014 році середній дохід на душу 
населення в ІКАО склав 11861 юань (1862 долари), що переви-
щує середній показник по всьому Китаю [В Китае проживают 
1,46 млн. казахов 2015].

У названих автономіях казахи мають свої газети, радіо, теле-
бачення та інтернет-ресурси, а також навчання рідною мовою. 
СУАР посідає перше місце з кількості офіційно використовува-
них мов нацменшин серед інших районів і провінцій Китаю. На-
приклад, Сіньцзянська народна радіостанція здійснює мовлення 
п’ятьма мовами: уйгурською, китайською, казахською, монголь-
ською та киргизькою, а тамтешнє телебачення створює програми 
уйгурською, китайською та казахською мовами. У початкових та 
середніх класах шкіл автономного району здійснюється викла-
дання сімома мовами: уйгурською, китайською, казахською, кир-
гизькою, монгольською, сібинською та російською. У старших 
класах шкіл та вищих навчальних закладах використовується 
4 мови: уйгурська, китайська, казахська та монгольська [Яо Ван 
2015, 114]. Дослідники Інституту літератури та мистецтва ім. Ауе-
зова, повернувшись з експедиції Китаєм (2013 р.), черговий раз 
підтвердили, що казахи в Піднебесній мають можливість вчити-
ся у своїх національних школах, видається понад п’ятдесят газет 
і журналів казахською мовою, здійснюють мовлення три казах-
ські телеканали і радіо, є казахські групи і факультети у вишах, 
центри з перекладу тощо. Питаннями розвитку та підтримки ма-
лих народів опікується Державний комітет з національних пи-
тань, який має свої структурні підрозділи на всіх рівнях, а також 
різні державні та громадські інститути вивчення національних 
культур [Османова 2013].

Переважна частина казахської спільноти Китаю використовує 
в побуті казахську мову та писемність на основі арабської графі-
ки. Більшість китайських казахів, особливо містян, володіють 
основним діалектом китайської мови, знають китайську і багато 
сільських жителів [По следам великого исхода 2010].
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За віросповіданням казахи – мусульмани-суніти. Казахи в по-
рівнянні з уйгурами та дунганами позиціонують себе як таких, 
що освіченіші, прагнуть до знань, краще знають китайську мову, 
вони менш релігійні й не прагнуть дістати духовну освіту в за-
кордонних ісламських центрах, – розповідають дослідники, які 
представляють аналітичний центр Всесвітньої асоціації казахів 
(ВАК)3 [Одна десятая процента… 2014; Baltabayeva 2014, 157]. 
За словами відомого казахстанського китаєзнавця К. Сироєжкіна 
(Казахстанський інститут стратегічних досліджень), кочовий 
спосіб життя китайський казахів визначив відсутність постійних 
місць відправлення культу й медресе, які могли існувати лише на 
зимових стоянках [Сыроежкин 1994]. Звідси – повсюдне збере-
ження в казахському середовищі ритуалів поклоніння пращурам 
і батирам свого роду. Не менше вплинув на трансформацію ка-
нонічного ісламу в казахів культ природи, широко розповсюдже-
ний серед кочівників. До сьогодні має місце поклоніння Небу, 
Землі, Воді, Місяцю, Сонцю та Зіркам, – розповідає дослідник 
[Сыроежкин 1994].

Казахи в порівнянні з уйгурами та дунганами позиціонують 
себе як таких, що освіченіші, прагнуть до знань, краще знають 
китайську мову, вони менш релігійні й не прагнуть дістати духо-
вну освіту в закордонних ісламських центрах, – розповідають 
дослідники зі Всесвітньої асоціації казахів [Одна десятая про-
цента… 2014].

Спираючись на Шостий Всекитайський перепис населення 
2010 року, дослідники зазначають, що у 2010 р. в північно-захід-
ній частині СУАР проживало 1418278 казахів, або 97 % від за-
гальної кількості казахів КНР. Вони в основному зосереджені в 
сільській місцевості – 77 % від загальної чисельності громади. У 
поселеннях міського типу казахів проживає більше, ніж, власне, 
в містах [Одна десятая процента… 2014]. У сільській місцевості, 
в горах і передгір’ях казахи займаються відгінним тваринни-

3 Всесвітня асоціація казахів (ВАК) – міжнародна недержавна орга-
нізація республіканського значення, зареєстрована Міністерством юс-
тиції Республіки Казахстан у 1992 році. Асоціація має підрозділи та 
представництва в 19 країнах світу. Основна мета асоціації – підтримка 
зв’язків із закордонними співвітчизниками з питань культурно-духовного 
розвитку, освіти та бізнесу.
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цтвом, землеробством, рибальством, лісовим господарством. Їхні 
компактні місця проживання, як правило, перебувають на відста-
ні від адміністративних і культурних центрів. Більший прошарок 
казахи становлять в Алтайському, Ілійському і Тарбагатайському 
округах, що межують з Казахстаном [більше див.: Балтатаева 
2016, 60]. У Пекіні та Урумчі (столиці СУАР) переважають чи-
новники, партійні працівники, працівники культури, освіти, науки, 
засобів масової інформації, фінансів, спорту, соціального обслу-
говування, охорони здоров’я. Казахи становлять меншість і в 
містах Кульджа (Інін), Куйтун, Карамай, Шаушек (Тачен) та Ал-
тай [Одна десятая процента… 2014].

Шостий перепис населення КНР показав зростання кількості 
казахів у містах особливого статусу центрального підпорядку-
вання, до яких належать Пекін, Тяньцзінь, Шанхай, Чунцін. 
Якщо в середині 1982 р. в них проживав 231 казах, то у 2010 р. – 
2976 казахів, тобто кількість зросла в 13 разів, причому по всіх 
містах [Одна десятая процента… 2014]. На думку науковців ВАК, 
присутність казахів у цих мегаполісах, де постійно і тимчасово 
проживає понад 84 млн. громадян Китаю, свідчить про якісні 
зміни в казахській громаді в умовах економічної реформи кінця 
1970-х років, перехід до ринкової економіки, розвиток внутріш-
ньої трудової міграції за межі регіонів традиційного проживання, 
зростаючу мобільність населення, і в першу чергу кваліфікова-
них кадрів, які володіють китайською мовою, в тому числі й жі-
нок, а також навчальну міграцію казахської молоді, націленої на 
здобуття конкурентоспроможної освіти китайською мовою, за-
требуваної у всіх сферах народного господарства, бізнесу та між-
народного співробітництва [Одна десятая процента… 2014]. 
Мовляв, зрозуміле прагнення освічених казахів виявити свій по-
тенціал у внутрішніх районах Китаю, де існує свобода економіч-
ної діяльності, бізнесу, великий ринок капіталу, праці, попиту 
робочої сили, товару, міжнародного туризму. Водночас відомий 
казахстанський китаєзнавець К. Сироєжкін (Казахстанський ін-
ститут стратегічних досліджень) підкреслює, що, незважаючи на 
значний прогрес, досягнутий у справі підвищення культурного і 
загальноосвітнього рівня казахів Сіньцзяну, він залишається від-
носно низьким, хоча й значно вищим, ніж у представників уйгур-
ського етносу. Невисокий рівень освіти визначає й відповідні 
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сфери зайнятості казахського населення Сіньцзяну. 78 % казахів 
зайняті в землеробстві, скотарстві, рибництві та лісовому госпо-
дарстві [Константин Сыроежкин… 2015].

11 червня 2015 року в Астані були представлені результати 
дослідження групи “Суспільна думка”, яка впродовж 2010–
2014 років побувала, крім міста Урумчі, в семи аулах району, міс-
ті Алтаї і двох прилеглих аулах. Загальне число опитаних склало 
450 респондентів, було проведено 90 інтерв’ю з відео- і фотома-
теріалами. Б. Ракішева, презентуючи цей проект казахстанській 
громадськості, зазначила, що, за їхніми даними, рідною мовою 
освіту здобули 92,5 % представників казахської діаспори СУАР. 
91 % казахів Сіньцзяну виховують своїх дітей у національних 
звичаях і рідною мовою. При цьому 88 % опитаних представни-
ків казахського етносу СУАР воліють, аби їхні діти жили в Казах-
стані, – підсумувала Б. Ракішева [Сурганов 2015]. За результатами 
цього дослідження, для 89,6 % опитаних казахів Західного Ки-
таю виявилося дуже важливим питання родової та жузової при-
належності; в основному там проживають вихідці із Середнього 
жузу4. Майже 70 % казахів у Китаї знають усі сім своїх поколінь. 
45 % казахів СУАР ходять до мечеті раз у тиждень, ще 6 % ро-
блять це щодня5. Близько 20 % дивляться новини, кіно та серіа-
ли, а також читають інформацію в Інтернеті китайською мовою. 
Більшість казахів СУАР укладають шлюби тільки з представни-
ками своєї нації – 83,2 %, понад 7 % одружуються з уйгурами, 
3,8 % – з китайцями [Живущие в КНР… 2015]. Казахстанський 
етнолог Г. Оринбаєва, спираючись, зокрема, на матеріали етно-
графічної експедиції в Алтайському автономному окрузі СУАР 
КНР, що відбулася в серпні 2012 року силами співробітників Ін-
ституту історії та етнології імені Ч. Валіханова, зазначала, що 
ставлення до міжнаціональних шлюбів у казахів СУАР переваж-
но різко негативне [див. також: Калыш, Касымова 2014, 315–316]. 
Хоча була й така думка, що змішаний шлюб припустимий, якщо 

4 За даними Д. Касимової, казахи СУАР відносять себе до родів і 
підродів Середнього та Великого жузу [Касымова 2011, 129].

5 На думку деяких дослідників, для релігійної свідомості казахів, які 
живуть у Китаї, характерний більший вплив тенгріанства [Қоңырбаева 
2014, 27].
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відбувається по любові. “Нам повідомили, що останнім часом 
дівчата-казашки в Китаї все частіше виходять заміж за ханьців. 
Тому що, по-перше, рівень життя ханьців у цілому вищий, ніж у 
казахів, по-друге, ханьці, як правило, більш відповідальні, пра-
цездатні й заповзятливі й, по-третє, більшу частину клопотів по 
господарству беруть на себе, не вважають ганебним прибрати в 
будинку, приготувати їжу, випрати білизну тощо”, – пише дослід-
ниця [Орынбаева 2013б].

Традиція мати велику кількість дітей, що добре зберігалася в 
казахів Китаю, потрапила під політику “регулювання народжу-
ваності”6, яка щодо казахського етносу ставила такі рамки:

• казахам, що проживають у містах, дозволяється мати двох 
дітей;

• в особливих випадках – трьох;
• у сільській місцевості – трьох;
• в особливо віддалених районах – до чотирьох [Макулжан 

2008, 28].
Схоже, що така кількість дозволених дітей (фактично від 

трьох до чотирьох у сільській місцевості – середовищі, де власне 
й зберігається запит на багатодітність) вважається низкою казах-
станських дослідників і представників ЗМІ недостатньою і та-
кою, що суттєво обмежує приріст казахської громади в КНР7. 
Мабуть, це пояснюється тим фактом, що уклад і традиції, які 
сформувалися в Казахстані за багато років, припускають наяв-
ність досить великої кількості дітей у родині. Для порівняння: за 
результатами гендерного дослідження, проведеного в Талгар-
ському районі Алматинської області (Республіка Казахстан), 
швидше за все, наприкінці 1990-х рр., казахська сільська родина 
зазвичай складалася з подружжя і дітей, кількість яких коливалася 

6 29 жовтня 2015 року П’ятий пленум ЦК Компартії Китаю прийняв 
комюніке про пом’якшення політики обмежування народжуваності і 
дозвіл усім китайським сімейним парам заводити двох дітей. Ця зміна 
в законодавстві діє з 2016 року.

7 Водночас, за деякими даними, казахи, які проживають на китай-
ських теренах, традиційно мають у родинах від 3 до 5 дітей, але через 
демографічну політику КНР існує доволі велика частина незареєстро-
ваного населення [Казахская диаспора].
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від 2 до 5 осіб [Результаты гендерного обследования]. Водночас 
К. Сироєжкін зауважує, що казахи Сіньцзяну – відносно молодий 
етнос. У 2000 році частка осіб до 30 років становила 52,4 %, при-
чому серед них спостерігалася гендерна рівність, а це означає, 
що проблем з вибором пари не було. Отже, за минулі 15 років ба-
гато хто з них встиг одружитися й етнос ще помолодшав. При 
цьому висока частка молодих людей непрямо підтверджує те, що 
стосовно казахів китайський уряд зробив певні “послаблення” в 
політиці “планування народжуваності” [Константин Сыроеж-
кин… 2015]. Ще у 2003 році дослідник зазначав, що очікуваного 
обмеження народжуваності в СУАР не відбулося, навпаки, “дані 
останніх років свідчать про протилежну тенденцію як серед 
ханьського населення автономного району, так і особливо серед 
неханьських етнічних груп” [Сыроежкин 2003, 261]. Цікаво, що 
калмицькі науковці, які на початку 2010-х рр. проводили польові 
дослідження серед західних монголів (ойратів), жителів СУАР, 
зафіксували ось що. За словами їхніх інформантів, на відміну від 
ойратів, інші етноси СУАР, наприклад казахи, мають у своїх ро-
динах по 4–5 дітей (особливо в сільській місцевості). Вони во-
ліють, щоб їхні діти продовжували займатися традиційним 
господарством [Очирова, Бембеев 2012, 160].

У всіх територіальних одиницях, де титульним етносом ви-
знані казахи, перші адміністративні посади, згідно з Конститу-
цією КНР, обіймають саме вони (це положення не поширюється 
на посади перших секретарів парткомів, починаючи з районної й 
міської ланок). Зустрічається припущення, що вище керівництво 
КНР з метою придушення сепаратизму призначає на керівні по-
сади в органах законодавчої та виконавчої влади переважно хань-
ців і казахів [див. також: Муканова 1996, 66–67]. Китаєзнавець 
Т. Каукенова припускає, що, враховуючи зростання фактора 
уйгурського тероризму, який спостерігається в останні роки, тен-
денція “предпочтения казахов уйгурам” збережеться [Каукенова 
2015]. Також і за даними західних науковців, представленими на 
Міжнародній дослідницькій конференції “Бідність, нерівність, 
ринок праці і реформа добробуту в Китаї” (Сідней, Австралія, 
2004 р.), найвищий коефіцієнт представництва на адміністратив-
них посадах (у СУАР) належить саме казахам. Отже, казахстанські 
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дослідники доходять висновку, що рівень політичної та громад-
ської активності казахського етносу СУАР КНР є досить високим 
[Макулжан 2008, 31].

Ступінь довіри до малих етносів у КНР також можна назвати 
досить високим, – зазначає Г. Оринбаєва, наводячи на підтвер-
дження власних слів таку історію: «Так, у серпні 2012 р., повер-
таючись із експедиції на Алтаї в Урумчі, ми проїжджали через 
військовий блокпост, що охороняв північну трасу при в’їзді до 
столиці Сіньцзяну. Хоча в той час ситуація й не була настільки 
напружена, як у наші дні, але також була складною, що постійно 
відчувалося. Біля зазначеного поста нас, як і всіх проїжджих, 
мали піддати процедурам, пов’язаним із перевіркою документів і 
реєстрацією. Військові, що зупинили нас, виявилися казахами. 
Очікуючи своєї черги, ми почули, як за бар’єром, спорудженим зі 
звалених мішків із піском, солдати з автоматами, націленими на 
проїжджі машини, сміючись, голосно перемовлялися один з од-
ним… казахською мовою. Також більшість військовослужбовців 
на цьому серйозному “кордоні” розмовляли з нами казахською, 
тобто були місцевими сіньцзянськими казахами. Як видно, наяв-
ність казахів-військових має показати населенню Сіньцзяну, що 
в його силових структурах є представники малих етносів і, таким 
чином, влада прагне умиротворити ситуацію в цьому неспокій-
ному регіоні. Однак керує блокпостом, звичайно ж, ханець, тобто 
етнічний китаєць, так само, як і всі ключові керівні посади в 
Сіньцзяні обіймають ханьці» [Орынбаева, К вопросу…].

є, нарешті, й характеристика вдачі китайських казахів. Так, 
Г. Оринбаєва наголошує, що казахи в Китаї підтримують одне од-
ного, звикли до взаємовиручки. Про це вони відкрито говорять і 
цим пишаються. Тамтешні казахи відзначаються миролюбством, 
лояльністю, терпимістю, м’якістю у спілкуванні. Відоме прагнен-
ня їх до здобуття освіти, до знань, казахська інтелігенція завдяки 
своїй активності та професіоналізму має авторитет [Орынбаева 
2013б]. Казахстанський журналіст С. Малєєв, відвідуючи СУАР, 
у своєму репортажі підкреслює: “І тут же відзначу, що в більшос-
ті випадків китайці з казахами прекрасно співіснують. При цьому 
китайцям особливо імпонує простодушність казахів, відсутність 
у них усякої хитрості та підступності, казахи ж вчаться в китай-
ців працьовитості, їхньої наполегливості” [Малеев 2012а].
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У колективній монографії “Факторы внешнего влияния на 
межэтнические отношения в Республике Казахстан”, підготовле-
ній Казахстанським інститутом стратегічних досліджень при 
Президентові РК, зазначається, що експертні оцінки якості життя 
та комфортності проживання етнічних казахів у Китаї суттєво 
відрізняються – до прямо протилежних. Такий діапазон думок, 
на думку авторів монографії, може бути наслідком одночасного 
поліпшення матеріальних умов життя китайських казахів і ско-
рочення можливостей у культурологічному плані [Факторы вне-
шнего влияния… 2010, 69]. Зазначимо від себе, що в схожому 
дусі написані статті китаєзнавців Т. Каукенової та Т. єсімової, 
надруковані у ЗМІ, де поряд із зображенням гідного житті казах-
ської спільноти в КНР підкреслюється швидкозростаюча загроза 
асиміляції [Есимова 2015; Каукенова 2015]. Казахстанські до-
слідниці Д. Касимова та А. Ісаєва погоджуються, що суперечливі 
описи та висновки про становище і перспективи розвитку каза-
хів Китаю спостерігаються в казахстанській історичній науці та 
публічному дискурсі на сторінках засобів масової інформації – 
від райдужних описань до чорних сценаріїв8, що викликано, на 
їхній погляд, кількома факторами:

1) надмірна політизація позицій і поглядів та заангажованість 
авторів публікацій, які є провідниками тих чи інших інституалі-
зованих концептів як у Казахстані на різних рівнях (державні 
структури та товариства оралманів), так і в КНР;

2) недоступність матеріалів про становище казахів у місце-
востях проживання в Китаї;

3) однобічний підхід дослідників, які мають можливість ближ-
че познайомитися з казахами Китаю в рамках дослідницьких 
проектів, до вивчення життя китайських казахів; 

8 Зауважимо, що, справді, іноді життя казахів у Китаї змальовується 
чорними фарбами як у наукових публікаціях [Байжабагинова, Ускем-
баев; Мендикулова 2008, 163; Джамбаулова 2013, 318–319], так і в ма-
теріалах ЗМІ [Данияров 2010; Эксперт… 2013]. Іноді – навпаки, стано-
вище казахстанської громади в КНР характеризується суто позитивно, 
без акценту на можливу асиміляцію [Самаев 2004; 2010; 2011; Малеев 
2012; Османова 2013].
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4) особливість теоретико-методологічних підходів до тракту-
вання та інтерпретації подієвого ряду з життя казахів Китаю9 
[Касымова, Исаева 2013а, 23].

Проте є кілька напрямів, які проглядають у більшості казах-
станських публікацій за цією тематикою: збереження традицій-
ної культури казахами КНР, успішний розвиток тамтешніх 
казахських ЗМІ, зміни та перспектива асиміляції казахського ет-
носу ханьською більшістю у зв’язку з реалізацією урядової про-
грами з розвитку західних районів Китаю, зокрема зростанням 
тенденції обезземелювання сільської частини сіньцзянських ка-
захів, втратою літніх пасовищ, проблеми, пов’язані з оралмана-
ми, вихідцями з КНР. Окремо ці напрями планується розглянути 
нижче.

1. оралмани – вихідці з Китаю
У працях казахстанських науковців вивчення закордонних ка-

захських громад тісно пов’язане з питанням оралманів. Неабия-
кий інтерес ця тема традиційно викликає й у ЗМІ РК. Оралма-
ни – це іноземці або особи казахської національності, що не мали 
громадянства на момент здобуття Казахстаном державного суве-
ренітету і що приїхали до Казахстану відповідно до законодав-
ства РК для постійного проживання. Саме поняття “оралман” у 
перекладі з казахської означає “той, що повернувся”. Повернення 

9 Якщо подивитися низку останніх публікацій казахстанських жур-
налістів у різних виданнях, у центрі яких перебувають сіньцзянські ка-
захи, можна помітити виразну одностайність та позитивну тональність 
у висвітленні як казахських реалій, так і успіхів та перспектив подаль-
шого розвитку СУАР [Как живут казахи… 2015; Матхаликова 2015; Ку-
лик 2016; Донских 2016; Коржумбаев 2016; Нуралиева 2016]. Переважно 
спільними є й теми в названих публікаціях: казахська школа № 1 міс-
та Ініна, казахські редакції Сіньцзянського телебачення та газети “Сінь-
цзян”, бесіда з родиною осілого кочівника, традиційні казахські ремесла 
(насамперед швейне підприємство “Тасбулак”). Таку тональність та од-
накову тематику можна пояснити тим, що згадані статті, схоже, стали 
результатом двох прес-турів до СУАР, принаймні один з яких – в Урум-
чі, Інін та Хоргос у червні цього року – був організований для казах-
станських журналістів Генеральним консульством КНР в Алмати [див.: 
Донских 2016; Коржумбаев 2016; Нуралиева 2016].
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казахів у Казахстан разом із природним зростанням сприяло 
збільшенню чисельності казахів та їхньої питомої ваги. Згідно із 
Законом про міграцію населення оралманам надаються певні 
пільги, компенсації та інші види соціальної допомоги. З 1991 року 
в Казахстан повернулися й одержали статус оралмана 259539 ро-
дин, або 953908 етнічних казахів. Це становить 5,5 % від загаль-
ної чисельності населення РК [За 24 года… 2015]. Більшість 
оралманів – 61,5 %, прибули з Узбекистану. 14,3 % є вихідцями 
з Китаю10.

На думку експерта в галузі міжнародної міграції О. Садов-
ської, основна проблема, пов’язана з оралманами з Китаю, поля-
гає в їхній слабкій адаптації в казахстанському суспільстві, через 
що репатріанти прагнуть зберегти громадянство і паспорти КНР 
[Алимов 2014]. Водночас К. Сироєжкін зазначає: “Ті, хто їде до 
нас, в основній своїй масі не поспішають розставатися з китай-
ським громадянством, оскільки його наявність у сукупності з 
можливостями, що відкриваються перед етнічними казахами в 
Казахстані, дозволяє досить успішно реалізовувати завдання з 
підвищення добробуту родини й особистого соціального статусу. 
У всякому разі, саме про це свідчать мої особисті бесіди з грома-
дянами КНР казахської національності, що успішно працюють у 
Казахстані” [Сыроежкин 2010, кн. 1, 154]. За словами дослідни-
ка, сіньцзянським казахам неофіційно дозволено виїжджати фак-
тично до будь-яких громадян Казахстану (ступінь споріднення не 
перевіряється), а також на запрошення казахстанських установ і 
організацій. За рідкісними винятками, пов’язаними головно із 
проблемами безпеки, не забороняється й переїзд на постійне міс-
це проживання в РК. К. Сироєжкін наголошує, що ця тенденція, 
очевидно, активно підтримується як керівництвом автономного 
району, так і центральним керівництвом у Пекіні, оскільки її реа-
лізація вирішує багато питань, що стоять перед автономним райо-
ном і центром [Сыроежкин 2010, кн. 1, 152]. Так, прикордонні 
райони зміцнюються за рахунок представників ханьського етно-
су, що суттєво знижує рівень негативного впливу зовнішньої 
пропаганди; вирішується питання споконвічних суперечностей і 

10 У 2000-ні в рамках репатріаційної політики на ПМП в Казахстан 
приїжджали переважно етнічні казахи із Сіньцзяну [Алимов 2014].



230                                                                                           І. В. Отрощенко

боротьби за першість між казахами та уйгурами, північчю та пів-
днем, і це дозволяє зосередити основні сили на півдні Сіньцзяну, 
що перебуває в нестабільному економічному та політичному ста-
ні; поліпшуються казахстансько-китайські відносини. Нарешті, 
розширення масштабів рееміграції казахів з Китаю дозволить 
останньому зміцнити свій вплив у Казахстані [Сыроежкин 2010, 
кн. 1, 152–153]. Разом із тим у казахстанській пресі з’являється 
інформація, що ті, хто отримав статус оралмана, роками не мо-
жуть вивезти членів своїх родин із КНР. Особливо це стосується 
дітей. Казахи з Китаю в’їжджають у РК лише за приватними за-
прошеннями. А потім, діставши посвідку на проживання і статус 
оралмана, їдуть до своїх родин і не завжди повертаються [Этно-
иммигранты… 2011].

Серед основних мотивів міграції оралманів із Китаю до Ка-
захстану А. Макулжан виділяє такі:

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

Китаї і побоювання перед загрозою асиміляції ханьською біль-
шістю [Макулжан 2008, 36].

Більшість інших казахстанських дослідників наголошують 
переважно на останньому мотиві оралманів або тих казахів, які 
відправляють своїх дітей навчатися до Казахстану з надією, що ті 
там залишаться: загроза асиміляції казахів ханьською більшістю.

На думку низки фахівців, рівень життя населення в КНР ви-
щий, перспективи економічного розвитку і зайнятості стабіль-
ніші, а пенсійне забезпечення – надійне, і тому серед казахської 
громади СУАР і в цілому Китаю не відзначається великих інтен-
цій із приводу переїзду до Казахстану11 [Макулжан 2008, 37; див. 

11 Схожі аргументи можна зустріти не лише серед науковців. Так, 
наприклад, казахстанський студент, що навчався в Шанхаї, Т. єстеме-
сов на сторінках інтернет-видання “Dialog” пише: “Казахи, як і раніше, 
розмовляють казахською. Вони не були асимільовані, як і раніше, ви-
користовують арабську писемність, усе як і раніше. Для більшості ка-
захської молоді як для представників національних меншин існують 
численні пільги та преференції, і квота прийому до вищих навчальних 
закладів – лише одна з них. І я тут кажу не про якісь богом забуті уні-
верситети в Сіньцзяні, а про провідні ВНЗ Пекіна та Шанхая. Їхня доля 
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також: Массового желания казахов… 2014]. К. Сироєжкін, зазна-
чаючи, що казахи КНР не поспішають переселятися до Казахста-
ну, наводить такі причини: по-перше, для казахів Китаю терени, 
на яких вони проживають сьогодні, є історичною та етнічною 
батьківщиною; по-друге, навіть у Сіньцзяні економічні умови 
життя за низкою параметрів кращі за казахстанські; по-третє, є 
негативний досвід репатріантів з Монголії 1990-х рр.: більша 
частина так і не змогла адаптуватися в казахстанському соціумі 
[Сыроежкин 2010, кн. 1, 153–154]. Казахстанський громадській 
діяч М. Ауезов, відомий своїм критичним ставленням до китай-
ської політики, також визнає: “Казахська діаспора в цілому живе 
в Китаї непогано. Загальний рівень освіти серед них високий, ба-
гато великих бізнесменів, просто заможних людей. Багато хто з 
них мають тісні зв’язки з Казахстаном, в основному в Сіньцзяні. 
Незважаючи на те що невпевненість у майбутньому там відчу-
вається, хвиля тих, хто повертається, знижується. Серед багатьох 
причин і те, що в Китаї зараз гарні соціальні гарантії, високі 
зарплати для фахівців. Та й тут (у Казахстані. – І. О.) їх не завжди 
радо зустрічають, не завжди їм знаходиться робота, що відпові-
дає їхньому освітньому та інтелектуальному рівню. А він, повто-
рюся, досить високий”12 [Мурат Ауэзов… 2010].

Можна подекуди зустріти й сприйняття переселенців з КНР 
як агентів впливу [див.: Сыроежкин 2010, кн. 1, 153]. Наприклад, 
в Китаї набагато краща, ніж невизначеність на казахстанській землі” 
[Естемесов 2010].

12 У тому ж Сіньцзяні в аулах уже практично не залишилося казах-
ської молоді. Казахи або сидять на керівних посадах в Урумчі та Куль-
джі, або емігрують у сусідній Казахстан, де вже сформувалася досить 
представницька група освічених казахів з Китаю, – розповідає казах-
станський журналіст С. Малєєв після відвідин СУАР [Малеев 2013]. 
Водночас у стенограмі круглого столу на тему “Почему оралманам 
очень сложно влиться в казахское общество?”, проведеного радіо Азат-
тик, зокрема, зазначається: “Серед оралманів є чільні представники ін-
телігенції: високоосвічені літератори, діячі культури. Чимало фахівців 
у галузі юриспруденції, економіки, підприємництва та іноземних мов. 
Серед переселенців є державні діячі та політики. Однак, незважаючи 
на освіту і досвід, інтелект і навички, не всім вдається влаштуватися на 
роботу за фахом і покликанням. Багато оралманів на казахстанському 
ринку праці залишаються й зовсім не затребуваними” [Аккулы 2010].
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при обговоренні питання китайської присутності в Казахстані 
директор консалтингової компанії “Ulagat Busіnewss Group” 
М. Каїрленов помітив, що небезпеку можуть становити оралма-
ни, що переселяються з КНР, які згодом здатні стати агентами 
впливу Китаю в Казахстані. За його словами, зараз у відносинах 
двох країн іде цукерково-букетний період, а згодом дії Піднебес-
ної можуть стати більш наполегливими. Через 10–15 років по-
тужна армія переселенців здатна висунути вимоги приєднати 
якісь регіони Казахстану до Китаю, – зауважив він13 [Муминов 
2014]. Дивлячись на проблему оралманів з другого боку, О. Са-
довська, зокрема, характеризує переселенців з КНР як людей, 
орієнтованих на те, щоб залишитися в країні, дуже самостійних, 
що розраховують лише на власні сили. Вона розповідає, як орал-
мани з Китаю примудряються обживати та окультурювати без-
господарні землі, які або пустували десятиліттями, або до яких 
після розвалу Союзу ніхто не докладав рук [Восточное пригра-
ничье… 2014]. А оралмани їх зорюють, сіють бобові культури, 
збирають урожаї, причому для обробітку землі закуповують малу 
сільгосптехніку. Навіть за допомогою свого невеличкого госпо-
дарства завдяки працьовитості вони виявляються більш успіш-
ними, ніж казахи-переселенці з інших країн і навіть місцеві 
жителі. Дехто вже зараз досяг успіху в бізнесі й наймає на робо-
ту місцевих казахів [Садовская 2015, 21]. Оскільки переселенці з 
КНР прибувають переважно із прикордонної ІКАО, то їхній біз-
нес розбудовується на тлі швидкозростаючого зовнішньоторго-
вельного співробітництва СУАР з Казахстаном, частина якого 
відбувається за рахунок “народної” транскордонної торгівлі. В 
умовах дефіциту кваліфікованої робочої сили в Казахстані зайня-
тість оралманів підвищується: переселенці із середньою і вищою 
професійною освітою працюють як керівники, викладачі вишів і 
вчителі шкіл, фахівці, робітники [Садовская 2015, 22]. Загалом, 
казахів-переселенців з Китаю казахстанці вважають працьовити-
ми – риса, яка, на їх переконання, характерна саме для китайців.

13 О. Садовська у 2008 році вказувала, що, за даними Комітету з мі-
грації Міністерства праці та соціального захисту РК, майже 9/10 казахів, 
що прибули з Китаю, розселилися в сусідніх з Китаєм областях: Алма-
тинській та Східно-Казахстанській [Садовская 2008, 148–149].
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Водночас, досконало знаючи китайську, оралмани з Китаю не 
настільки впевнено володіють рідною казахською. Як з’ясувалося 
за результатами опитування 2009 року, оралмани з Китаю не 
дуже активно вивчають сучасну казахську мову, що базується на 
кириличній графіці14. Тобто виникає гіпотетична ймовірність 
того, що вони можуть залишитися якимось анклавом, досить за-
критим (особливо дорослі переселенці, які дотепер користують-
ся прийнятим у КНР варіантом казахської мови, заснованим на 
арабській графіці). І важко сказати, що буде відбуватися усеред-
ині таких анклавів, чи будуть вони інтегровані в казахстанське 
суспільство, чи підтримуватимуть активніші соціальні зв’язки зі 
своїми одноплемінниками в Сіньцзяні й тяжіти, таким чином, до 
Китаю більше, ніж до своєї нової батьківщини, – зазначає О. Са-
довська15 [Восточное приграничье… 2014; див. також: Мендику-
лова 2008, 162, 164].

14 Ще більше підсилюється цей бар’єр, оскільки оралмани з Китаю 
не володіють російською мовою, яка є мовою міжнаціонального спіл-
кування в Казахстані. За словами дослідників, з огляду на історичні 
причини на території Казахстану склалася ситуація, коли більша части-
на казахського етносу краще знає російську мову, ніж рідну казахську 
[Байгожина, Досова 2010]. Це накладає своєрідний відбиток на відно-
сини між корінними й етнічними казахами.

15 Такі побоювання здаються перебільшеними, як буде видно з ниж-
ченаведеного матеріалу. Для ілюстрації настроїв, що панують серед 
оралманів – вихідців з Китаю, можна навести таку цитату. За словами 
жительки села Коктал (Панфілівський район Алматинської області РК, 
розташований на кордоні Казахстану з Китаєм) Нурсулу Какімшеной, 
сусідство з Китаєм в останні роки почало лякати їхню громаду. «Я 
приїхала в Коктал з Китаю 25 років тому, я етнічна казашка, й це моя 
історична батьківщина. У нас багато оралманів, і ми намагалися збері-
гати й відроджувати казахську культуру усередині нашої громади, не-
зважаючи на те що в повітрі витав дух Радянського Союзу. Жителі 
нашого краю тільки позбулися від “китайського впливу”. Знаєте, бага-
то говорили, що ми неправильні казахи й у нашій поведінці багато ки-
тайського. І от тепер кордон відкрився, багато казахстанців їдуть у 
Китай, китайці, навпаки, у Казахстан, і я так боюся, що в нашому краї 
знову змішаються традиції й культури обох країн», – розповідає Нур-
сулу [Калиаскарова-Мусирова 2016].
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Навпаки, С. Мамбеталін, голова екологічної партії “Руханіят”, 
під час роботи круглого столу, проведеного радіо Азаттик16, на 
тему «Действительно ли в Казахстане существует такое явление, 
как “оралманофобия”?» запропонував таке: “Якщо вивчити на-
ших казахів з Китаю і дати їм роботу на китайських родовищах, 
які ми передали на 40–50 років в оренду, якби ми настояли, щоб 
там працювали казахи з Китаю, – то в нас не було б жодних пи-
тань із тим же Каражанбасом17. Для нас це терра інкогніта, той 
же Китай, а для тих казахів, які живуть у Китаї, це нормально, 
тому що вони знають менталітет, знають, як вони працюють 
тощо. А ми зараз, навпаки, наших випускників за державні гро-
ші відправляємо в Китай учити китайську мову, хоча в нас каза-
хи, ті, хто приїжджає з Китаю, вільно володіють і казахською, і 
китайською мовами. Навіщо нам витрачати гроші на навчання 
наших випускників китайської мови?” [Аккулы 2011]. Директор 
Інституту історії та етнології м.. Ч. Ч. Валіханова Х. Абжанов за-
значає: “Неабияке значення має накопичений казахами Китаю та 
Монголії досвід у цілісному збереженні національної культури, її 
розвитку в традиційних і професійних формах, збереженні та ви-
користанні етнокультурних досягнень у складний період ринко-
вої модернізації, глобалізації, досвід, який може мати актуальне 
застосування в сільській місцевості Казахстану” [Абжанов].

2. збереження традиційної культури казахами Китаю
Згідно за вищенаведеними результатами дослідження групи 

“Суспільна думка” (2010–2014), рідною мовою освіту здобуло 
92,5 % представників казахської діаспори СУАР, 91 % виховує 
своїх дітей у національних звичаях і рідною мовою, для 89,6 % 
опитаних казахів Західного Китаю виявилося дуже важливим пи-
тання родової та жузової приналежності, майже 70 % казахів у 
Китаї знають усі сім своїх поколінь. Казахська діаспора Китаю 
зберігає свої традиції й звичаї, це підтвердили 99 % опитаних рес-
пондентів [Живущие в КНР… 2015]. Спроможність казахів у КНР 

16 Радіо Азаттик – казахська редакція Радіо “Вільна європа” / радіо 
“Свобода”.

17 Нафтогазове родовище “Каражанбас” на заході Казахстану.



Становище казахської етнічної спільноти КНР у ХХІ ст.: погляд...    235

зберегти свою традиційну культуру та національну самобутність – 
ось що насамперед привертає увагу переважної більшості казах-
станських науковців та представників медіа, коли вони пишуть 
про становище китайських казахів. І такий акцент промовисто 
говорить про саме сучасне казахстанське суспільство, про його 
глибоку традиційну складову. 24 жовтня 2002 р. на ІІ Всесвітньо-
му курултаї казахів у м. Туркестані було прийняте “Звернення до 
казахського народу”, де, зокрема, стверджувалося: “Найсвятішим 
обов’язком усіх нас залишається збереження нації, її мови, куль-
тури, звичаїв і традицій” [Казахстан – опора всех казахов 2011, 
127]. Отже, національна самобутність китайських казахів та пер-
спективи її збереження в майбутньому – тема близька, емоційна 
та хвилююча для казахстанської еліти і загалом суспільства.

Політолог і громадський діяч Р. Жумали після відвідин КНР 
дійшов такого висновку: «По правді кажучи, національна політи-
ка компартії КНР навряд чи може вважатися бездоганною. Але 
промовчати про позитиви було б теж неправильно. Так, як і у 
свій час із кампанією з русифікації в СРСР, у сучасному Китаї 
теж проводиться лінія на уніфікацію, включаючи мовну. Правда, 
робиться це гнучкіше, а не з тим нахрапом, яким “виковувалася” 
людина радянської формації. Наприклад, тут дбайливо ставляться 
до національних шкіл, у яких гуманітарні дисципліни викла-
даються казахською, а природничі науки – китайською. При цьому 
рівень освіти в них анітрохи не поступається ханьським школам. 
Казахи й уйгури мають свої культурні центри, театри, музеї, га-
зети й журнали, радіо- і телеканали. Серед останніх на півтора-
мільйонне казахське населення Сіньцзяну припадає цілих чотири 
повноцінні телеканали, що знову ж виглядає досить контрастно, 
на тлі реалій незалежного Казахстану» [Жумалы 2014]. З другого 
боку, директор аналітичного центру ВАК К. Балтабаєва підкрес-
лює: “На відміну від Казахстану, де традиційна культура затребу-
вана тільки в певних верств населення, в Китаї саме традиційна 
культура становить об’єднуючу цінність для казахів” [Балтабае-
ва 2016, 67].

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

За кілька років відома дослідниця казахських діаспор у різних 
країнах світу Г. Мендікулова, перераховуючи позитивні сторони 
масової репатріації казахів із Китаю, зауважила, що вони є носія-
ми мови, що має неабияке значення для розвитку казахської мови 
в Казахстані, де внаслідок планомірної політики русифікації, 
проведеної в царський і радянський періоди, казахська мова вия-
вилася в перші роки незалежності на грані незатребуваності 
[Мендикулова 2008, 163]. Цікаво, що, за словами Г. Оринбаєвої, 
ті з китайських казахів, які побували в Казахстані, найслабшим 
місцем казахстанського суспільства вважають русифікованість. 
У декого з них у словах відчувався докір: у Казахстані традиції 
нівельовані, люди дуже сильно європеїзовані. Дослідниця розпо-
відає про спілкування під час експедиції з алтайськими казахами: 
“Якщо в бесіді з ними випадково використовувалися російські 
слова, це викликало в наших співрозмовників обурення” [Орын-
баева 2013, 184], а також згадує показову історію: «Згадується 
один курйозний випадок в одному з будинків: на наше прохання 
не класти у чай сіль, а навпаки, принести цукру, літній хазяїн по-
хитав головою і з жалем сказав: “Як вони там обрусіли!” І додав: 
“Ханьці теж п’ють чай із цукром, але ми не збираємося їх наслі-
дувати”» [Орынбаева 2013б]. Казахстанська журналістка Р. Ну-
ралієва, відвідавши 2016 року СУАР, пише: “Відзначу, що місцеві 
казахи свято шанують народні традиції та мову. Вони щиро ди-
вуються, як, живучи на історичній батьківщині, багато казахів не 
знають рідної мови. Представники казахської діаспори дотри-
муються усіх основних традицій і обрядів” [Нуралиева 2016].
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За словами групи вчених Інституту літератури і мистецтва 
ім. Ауезова, які у 2013 році черговий раз повернулися з експеди-
ції в Китай, вони знову переконалися, що саме діаспора з огляду 
на особливі умови виживання та збереження своєї культури во-
лею долі стає найсуворішою носителькою та хранителькою куль-
тури своєї прабатьківщини [Османова 2013]. Як свідчать дослід-
ники, традиційний побут казахів Китаю не зазнав корінних 
змін – в аулах вони, як і раніше, користуються безліччю таких 
речей, які в Казахстані тепер можна побачити лише в музеях або 
в історичних книгах. Мальовничі юрти з усією необхідною нату-
ральною атрибутикою, зробленою власними руками, гармонійно 
вписані в сучасний пейзаж Китаю. Але найголовніше – це казах-
ська мова, якою розмовляють китайські казахи: “Вражаюча 
яскравими фразеологічними зворотами, соковитістю і чистотою, 
вона воістину є невичерпним джерелом для казахів, відірваних 
від батьківщини. У тузі за батьківщиною вони не лише зберегли 
те, що пам’ятали, а й, плекаючи в душі національну ідею казахів 
про свою вільну та незалежну батьківщину, склали багато ціка-
вих і самобутніх творів” [Османова 2013]. За їхніми мотивами 
казахами знято фільми, поставлено спектаклі, складено музичні 
твори, написано картини тощо.

Казахські відділення функціонують у Центральному універ-
ситеті національностей (діють кафедри історії та етнографії каза-
хів, казахської мови та літератури, традиційної казахської музи-
ки), в Академії суспільних наук СУАР (що складається з 12 ін-
ститутів), у Художньому та літературному об’єднанні (у складі 
9 товариств за напрямами: усна та письмова література, фото, 
танцювальне мистецтво, музичне мистецтво, кіно-телебачення, 
драматургія, образотворче мистецтво). Підтримці національної 
мови також сприяють казахські школи, садки, мовні курси та 
культурні центри Китаю, наявність численних казахськомовних 
ЗМІ та телебачення, видання літератури казахською мовою. Так, 
у Китаї функціонують п’ять видавництв, що видають літерату-
ру та періодику винятково казахською мовою. За словами дея-
ких казахстанських дослідників, величезне значення для збере-
ження казахського духу з дитинства мають такі сімейні свята, 
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які відзначають у Китаї, як Бесік той18, той обрізання пут дити-
ні19, той вступу на навчання: “З перших своїх кроків казахські 
діти в Китаї ростуть у національній атмосфері й слух їхній ті-
шить рідна казахська мова” [Байтелесова 2014].

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

18 Бесік той – свято колиски. Це обряд, коли батькам дарують їхню 
першу колиску й бабусі сповивають маля та кладуть у бесік (колиска), 
усе це дійство супроводжується спеціальними піснями й завершується 
застіллям. Велика увага приділяється вибору імені дитини. Бесік вва-
жається священною реліквією кожної родини; він дбайливо зберігається 
в будинку й передається з покоління в покоління.

19 Різання пут (тусау кесу) – обряд, пов’язаний з першими кроками 
дитини. Дитині, що тільки починала ходити, перев’язували ноги чорно-
білим вовняним шнуром, який потім перерізувала багатодітна, енергій-
на, рухлива жінка, передаючи їй таким чином свої якості. Розрізаний 
шнур потім спалювали. Цей дитячий звичай дуже символічний: для ди-
тини ніби відкривалося нове життя, а чорно-білий шнур символізував 
життя з його мінливістю, попереду буде багато випробувань, і їх треба 
пройти гідно [Детские традиции…].
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У серпні 2012 року група співробітників Інституту історії та 
етнології імені Ч. Валіханова здійснила етнографічну експедицію 
в Алтайському автономному окрузі СУАР (це було вже третє від-
рядження етнологів інституту до Китаю). Вони також, як і вищез-
гадані дослідники Інституту літератури і мистецтва ім. Ауезова, 
фіксують той факт, що в побуті в китайських казахів, особливо в 
сільській місцевості, предметів традиційної культури значно біль-
ше, ніж у середньостатистичного казахстанського казаха. Г. Орин-
баєва наголошує, що, хоча в роки “культурної революції”, в ході 
лівацької кампанії по боротьбі зі “спадщиною минулого”, спалю-
валось усе, що вказувало на національну відмінність: повстяні і 
ткані вироби з національним орнаментом, дерев’яний посуд, ме-
четі тощо, – місцеві казахи згодом прагнули відродити знищене 
мистецтво [Орынбаева 2013, 183–184]. У всіх відвіданих членами 
експедиції будинках, окрім побутових речей у національному сти-
лі, була казахська та казахстанська державна символіка, привезе-
на з Казахстану або виготовлена вручну. У більшості казахів, яких 
зустріли дослідники, незалежно від віку, роду занять, місця в сус-
пільстві, сигналами в стільникових телефонах була казахська 
музика, а на вулицях будь-якого населеного пункту неодмінно 
можна зустріти підлітка, хлопчика або дівчинку, з домброю в ру-
ках [Орынбаева 2013, 183]. У самому Алтайському автономному 
окрузі багато музеїв, куди силами ентузіастів із числа місцевих 
казахів відбираються кращі зразки казахської матеріальної куль-
тури. Їхніми ж силами триває відновлення пам’ятників казах-
ським діячам XVІІІ – початку XX ст., зруйнованих у роки “куль-
турної революції” [Ажигали, Орынбаева 2013, 155].

Казахстанські дослідники звертають увагу на родинні генеа-
логії китайських казахів. За їхніми словами, родинні генеалогії є 
засобом підтримки позитивної етнічної ідентичності, оскільки 
містять кілька взаємозалежних компонентів: апеляція до минуло-
го – заповіти пращурів та їхня допомога, сьогодення як вибір з ми-
нулого і майбутнє як виправдання сьогодення [Калыш, Касымова 
2014, 316]. Усі родини казахів у Китаї (і після переїзду в Казахстан 
ця практика зберігається) вписують членів своєї родини в шежире20 

20 Шежире (каз. шежіре) – родовід у казахів. Зазвичай це письмове 
або усне перерахування пращурів по прямій чоловічій лінії.
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великих родів та підродів і змушують своїх дітей змалечку заучу-
вати імена предків до сьомого коліна, супроводжуючи цей про-
цес історіями про діяння своїх пращурів, розповідями про їхні 
досягнення та настанови, які вони залишили їм як спадщину. 
Незнання шежире та жети ата21 вважається не просто неуцтвом, 
а відступом від “казахськості”. «У складні роки маоїстських ре-
форм і “культурної революції” в Китаї, за словами наших респон-
дентів, їхні предки усно зберігали історії і крадькома наставляли 
цьому своїх дітей. Нині вони записують і дбайливо зберігають 
свої зошити із сімейними історіями та лапідарно розписують не-
розривний зв’язок між усіма казахами через роки та відстані», – 
пишуть дослідники [Калыш, Касымова 2014, 316].

“Казахська діаспора Китаю любить, знає й зберігає свої танці, 
чого так не вистачає нам, сучасним казахстанцям”, – зауважує 
казахстанський мистецтвознавець Г. Жумасеїтова [Жумасеитова]. 
Крім танцювального мистецтва, казахські спільноти за кордоном, 
у таких країнах, як Монголія та Китай, зберегли прадавні спосо-
би обробки металу і вовни, рідкісні види прикладного мистецтва, 
споконвічні зразки прадавньої музичної культури, багато в чому 
втрачені в сучасному Казахстані через низку суспільно-політич-
них змін ХХ століття. Своєчасний пошук, фіксація та системати-
зація цього матеріалу є нагальною потребою національного 
мистецтвознавства і стане певним внеском у науковий аналіз су-
часного стану культури Казахстану як єдиного багатогранного 
феномену, – підкреслює дослідниця22 [Жумасеитова 2013, 82]. 

21 “Жети ата” – “сім поколінь”. За казахським звичаєм усі нащадки 
одного діда до сьомого коліна вважаються близькими родичами. Старо-
давній звичай вимагає знати сім поколінь пращурів і забороняє шлюби 
усередині роду.

22 Г. Жумасеїтова також звертає увагу, що Китай посідає одне з пер-
ших місць за кількістю об’єктів, що включені у список нематеріальної 
культурної спадщини ЮНЕСКО і потребують охорони; в цьому списку 
чимало об’єктів культурної спадщини інших народів, але поданих від 
імені Китаю. У цьому напрямку держава веде постійну роботу, на яку 
виділяються чималі державні кошти. Будь-яка культурна спадщина пере-
буває під опікою й обов’язково ретельно вивчається, потім визначають-
ся її зберігачі як на державному, так і обласному, районному рівнях. У 
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Становлять також значний інтерес меморіально-культові споруди 
казахів Монголії та Китаю, особливо різні традиційні та архаїчні 
елементи, що збереглися дотепер, багато з яких зникли з погре-
бально-поминальної атрибутики казахів на території розселення 
основного етносу [Турганбаева 2014, 408].

У 2012 році в Сіньцзянському медичному університеті (Урум-
чі) започаткували навчання студентів за спеціальністю “казахська 
традиційна медицина”. У самому Казахстані казахської меди-
цини студентів навчають не скрізь, викладають здебільшого її 
історію [Алимова 2013]. У КНР же фінансування наукових до-
сліджень у сфері казахської традиційної медицини збільшується 
щороку. Перші дослідження розпочалися в Китаї ще в 1985 році. 
За словами відомого казахстанського історика-китаєзнавця К. Ха-
фізової, в Китаї з кінця 1980-х рр. почали масово випускатися 
пам’ятники письмової культури народів Китаю, реставрувалися 
старі й зводилися нові матеріальні пам’ятки. Відбулося повер-
нення до традиційної культури, і відновилося почуття поваги до 
неї [Хафизова 2012, 56]. Вчиться казахська молодь й на айтиске-
рів (учасників айтису23). Так, на філологічному факультеті Ілій-
ського педагогічного інституту (Кульджа) триває підготовка 
фахівців-акинів із числа талановитої молоді. Як окрема спеціаль-
ність “бакалавр айтиса” зі строком навчання чотири роки була 

цих питаннях перейняти досвід Китаю для нашої країни було б досить 
корисно, – зазначає дослідниця [Жумасеитова; більше див.: Балтабаева 
2016]. Існує багато додаткових виплат для діячів культури та мистецтва, 
видаються патенти для так званих “хранителів нематеріальної культу-
ри” [Орынбаева 2013, 183]. Так, казахські кінноспортивні ігри і народна 
медицина в список нематеріальної культурної спадщини державного 
рівня включені як “такі, що належать казахському народові” [Лаханулы 
2015; Макулжан 2008, 35].

23 Айтис – змагання двох людей у мистецтві поетичної імпровізації 
у формі читання або співу під музику традиційних музичних інстру-
ментів, таких як казахська домбра. Теми вибирають слухачі, а перема-
гає учасник змагання, який продемонстрував найбільшу музикальність, 
почуття ритму, оригінальність і дотепність. 2015 року айтис був вклю-
чений у список нематеріальної культурної спадщини людства від Ка-
захстану та Киргизстану як унікальне мистецтво імпровізації. 2014 року 
у список ЮНЕСКО вже ввійшли казахська юрта і кюй [Айтыс… 2015].
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визнана державою у 2011 р. Випускники вишу працевлаштову-
ються у сфері культури [Балтабаева 2016, 66].

Казахстанська дослідниця А. Макулжан розповідає, як органі-
зацією “Казахський народний фольклор” за 10 років роботи були 
видані 4 збірники казахської народної духовної спадщини. Для 
цього була створена спеціальна експедиція, яка збирала матеріа-
ли по аулах. З метою пропаганди казахської спадщини вибране 
переклали китайською мовою. Зразки фольклору казахів КНР 
видали в трьох великих томах. І організація експедиції, і при-
дбання рукописів фінансувалися китайською державою [Макул-
жан 2008, 34]. За результатами експедиції до Алтайського авто-
номного округу СУАР (2012 р.) Г. Оринбаєва, зокрема, зазначає, 
що у книгарнях Алтаю досить багато книг казахською мовою. 
Серед них чимало етнографічних видань про звичаї, обряди, на-
ціональну кухню, ігри, одяг казахів. є багатотомні видання, що 
містять історичні джерела про казахів, а також чимало творів 
місцевих поетів і прозаїків [Орынбаева 2013, 187]. На думку до-
слідниці, той факт, що Китай знаходить чималі кошти для ви-
вчення казахів, вказує на те, що уряд надзвичайно зацікавлений у 
налагодженні в краї мирних міжетнічних відносин. Слід зазна-
чити також, що в КНР триває переклад творів казахських і 
уйгурських письменників китайською мовою, організується сис-
тематична робота з їхньої пропаганди серед китайських читачів, 
надається фінансова підтримка, обсяг якої щорічно збільшується 
[Правительство Китая… 2011].

Казахстанські дослідники фіксують часткове і почасти комп-
лексне збереження традиційних основ культури в більшості 
місць розселення казахів Сіньцзяну, яких окремі дослідники на-
зивають “останніми кочівниками Китаю” [Ажигали 2014, 24]. 
Так, значна частина населення аймаків Ілі, Тарбагатай, Алтай 
веде переважно традиційне скотарське господарство в його на-
півкочових і напівосілих формах, з розведенням основних видів 
худоби (овець, коней, верблюдів, корів і яків), поголів’я якої в ка-
захських районах, мабуть, перевищує 10 млн. Нині скотарські 
поселення казахів у їхньому класичному варіанті можна спосте-
рігати тільки в казахів Алтаю – в Західній Монголії та Західному 
Китаї – місцях компактного розселення казахської спільноти, 
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представники якої й на початку XXІ ст. продовжують жити в 
умовах напівкочового-напівосілого побуту [більше див.: Казахи 
Китая]. Дослідники відзначають успіхи тваринників-казахів у га-
лузі народної селекції різних видів худоби. В усіх тваринницьких 
районах Сіньцзяну традиційні промисли та ремесла казахів пере-
важно збережені й відіграють в економічному житті місцевого 
населення помітну роль [Ажигали, Орынбаева 2013, 154].

Доповнює та підтверджує спостереження казахстанських нау-
ковців преса РК. Так, останнім часом часто згадується фабрика в 
Кульджі, що шиє національний казахський одяг, – ТОВ “Тасбу-
лак”. Її власниця, перш ніж зайнятися бізнесом, тривалий час 
проводила дослідження, по крихтах збирала збережені дані про 
види національних орнаментів, способи вишивання, стилі. Вона 
відкрила невелику школу при своїй фабриці, куди регулярно на-
бирає учениць і безкоштовно навчає. Деяким приїжджим з інших 
районів надається й житло. Підтримку надає держава, щорічно 
виділяючи підприємниці чималу суму [Как живут казахи… 2015]. 
Фабрика працює за чотирма напрямами – національний весіль-
ний одяг, сценічні костюми; товари для туристів, сувеніри; по-
стільна білизна, штори, покривала; пошиття юрт. Залишки мате-
ріалів ідуть на випуск сувенірної продукції, якою займаються 
кравчині-початківці [Кулик 2016]. Юрти замовляють для музеїв, 
на масштабні державні заходи (нещодавно й Казахстан замовив 
цілу партію) [Как живут казахи… 2015]. Товар під маркою “Тас-
булак” поширюється в Китаї, Казахстані, Туреччині й Монголії, 
Узбекистані та інших країнах Азії. Нещодавно фабрика отримала 
велике держзамовлення на пошиття цілого етнографічного аулу 
зі ста юрт – повністю укомплектованих, від внутрішнього оздоб-
лення до зовнішнього оформлення. Під цей проект уряд Китаю 
виділив, за різними даними, від 6 до 8 га землі й надав фінансу-
вання. “У казахів є 22 різних види юрт. І наша головна мета – по-
казати їх усі. Побудувати з них ціле селище, для того щоб позна-
йомити з нашою культурою представників інших національнос-
тей”, – зазначив керівник казахського національного музею міста 
Кульджи Азіралі Аміртбекули [Школа по пошиву казахских… 
2015]. Додамо, що, окрім підтримки та розвитку казахської куль-
тури в Китаї, такий етнопарк, звичайно, приваблюватиме багато 
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туристів, і на це розраховує місцева влада, для якої туристичний 
напрям – одна з важливих галузей економічного життя СУАР.

Також на казахстанських журналістів справляє враження 
Центр національних мистецтв (Кульджа), в якому представлено 
13 етнічних груп [Донских 2016; Коржумбаев 2016]. є там і 
крамниці казахських майстрів, спостерігається, з одного боку, 
великий попит людей на їхні вироби – ті ж плаття, юрти, збрую, 
прикраси, взуття, домашнє начиння, з другого боку – колосальна 
підтримка народних ремесел державою. По-перше, це п’ятирічні 
податкові канікули зареєстрованим у центрі малим і середнім 
підприємствам. По-друге, відсутність орендної плати на якийсь 
час, поки бізнес стане на ноги [Коржумбаев 2016].

Низька урбанізація, освіта рідною мовою, ізольоване життя на 
окраїні Китаю, подалі від масованого китайського культурного 
впливу, внутрішнє неприйняття китайського способу життя, яке 
й зараз можна зустріти в казахів Сіньцзяну, – усе це сприяло збе-
реженню мови та культури, – слушно стверджує Т. єсімова [Еси-
мова 2015].

Зустрічається переконання, що оралмани – “золотий гено-
фонд” казахського народу, оскільки більша частина споконвічної 
казахської традиційної культури збереглась у середовищі закор-
донних казахів (Монголії та Китаю), попри інокультурне оточен-
ня [Касымова 2012, 42]. У статті “Как живут казахи в уйгурской 
провинции Китая” на інтернет-ресурсі “Матрица.Kz” автор, опи-
суючи свої відвідини Урумчі та ІКАО, відверто зазначає: “Ка-
жуть, що вдалині від дому швидко забуваються коріння, націо-
нальні традиції, звичаї, культура. Можливо. Але не у випадку із 
сіньцзянськими казахами. Склалося відчуття, що вони, навпаки, 
нас, місцевих казахстанців, можуть багато чого повчити. Що ми 
взагалі маємо лише слабенький двовідсотковий розчин того, що 
знають вони” [Как живут казахи… 2015]. Завдяки цьому казахи 
СУАР фактично сприймаються в РК як “справжні” казахи, такі 
як належить. «Їхнє духовне життя насичене любов’ю до свого 
народу, рідної мови й культури предків. І нам треба брати при-
клад з них і не загороджуватись “Великою китайською сті-
ною”», – підкреслює К. Балтабаєва [Балтабаева 2016, 67]. Цікаво, 
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наприклад, що неоднозначний діяч часів Східно-Туркестанської 
Республіки Оспан-батир Ісламули (1899–1951) час від часу трак-
тується казахстанськими медіа як “останній казахський батир”24, 
“останній герой”, а китайські казахи казахстанськими науковця-
ми – як “останні кочівники”25 [О последнем казахском батыре… 
2009; Тургамбекова 2010; Жизнь и трагическая гибель… 2016 
та ін.]. Отже, китайські казахи та їхні яскраві представники по-
стають у сприйнятті казахстанської сторони як останній острі-
вець зосередження казахської етнічності у світі, який динамічно 
змінюється.

І тут цікаво провести одну паралель: так, буряти міського 
округу Хулун-Буїр АРВМ26 КНР, зберігаючи колишню етнічну 
ідентичність, вважають себе традиційними бурятами, на відміну 
від русифікованих, з їхньої точки зору, російських бурятів. Ана-
ліз стану найважливіших етнічних ознак (мови, матеріальної та 
духовної культури) цієї частини етносу дозволяє дослідникам 
зробити висновок, що процеси втрати етнічної самобутності в їх-
ньому середовищі мали значно менші масштаби, аніж у бурятів у 
Росії [Бороноева 2001, 111, 113]. Слід зауважити, що йдеться про 
спільноту у 8224 буряти (за даними 2004 року). Отже, казахи на-
певно не одинокі в спроможності зберегти свою самобутність і 
національну свідомість на теренах КНР, це вдається й іншим ет-
нічним групам.

24 Як промовисто йдеться в одній з таких публікацій, “Більшість ка-
захстанців навіть не здогадуються, що у 20-му столітті жив останній 
казахський батир і ім’я його було Оспан” [Жизнь и трагическая ги-
бель… 2016].

25 Наприклад, К. Балтабаева в одній зі своїх статей пише: “Казахи 
Китайської Народної Республіки – останні кочівники цієї країни…” 
[Балтабаева 2016, 67]. Загалом, на думку автора, впровадженню такого 
визначення у вжиток казахстанською інтелігенцією сприяла публікація 
західних дослідників під промовистою назвою: Benson, Linda; Svanberg, 
Ingvar. China’s Last Nomads. The History and Culture of China’s Kazaks. – 
N.Y., L., 1998. У той же час визначення “останній казахський батир” 
викликає асоціацію з назвою монографії відомого західного монголіста 
С. Жагчіда: Jagchid, Sechin. The Last Mongol Prince: The Life and Times 
of Demchugdongrob, 1902–1966. – Bellingham, 1999. 

26 АРВМ – Автономний район Внутрішня Монголія.
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3. Казахськомовні змі в КНР
За словами значного громадського діяча Китаю, письменника 

Ш. Кумарули, системою ЗМІ, які є в розпорядженні казахського 
етносу в Китаї, не володіють навіть деякі маленькі держави [Ма-
кулжан 2008, 34]. “Наші співвітчизники, які живуть у Китаї, не-
зважаючи на перенесені труднощі, викликані історичними ката-
клізмами, змогли не тільки зберегти все багатство традиційної 
культури – мову, релігію, традиції й звичаї, дух і гідність, мисте-
цтво й культуру, а й також розвити й примножити її. Як яскравий 
приклад можна навести наявність численних видавництв, що ви-
пускають літературу казахською мовою, а також газети, журнали, 
телебачення й радіо, які повністю функціонують за рахунок дер-
жавного бюджету”, – пишуть казахстанські етнологи [Казахи Ки-
тая]. Про розвиток казахськомовних ЗМІ в КНР згадують і нау-
ковці (окремо цю тематику досліджує А. Самаєв), і казахстанські 
медіа (зокрема, увагу цьому питанню приділяє радіо Азаттик, 
готуючи час від часу інтерв’ю з китайськими казахами, які пра-
цюють у сфері ЗМІ).

На Центральній народній радіостанції Китаю перші програ-
ми казахською мовою з’явилися навесні 1971 року. Cпочатку ра-
діостанція казахською мовою здійснювала мовлення годину на 
добу, до 2014 року обсяг радіомовлення досяг 7 годин на добу, а 
з 1 січня 2015 р. його збільшили до 18 годин на добу. Отже, нара-
зі в Китаї дві радіостанції, які здійснюють мовлення казахською 
мовою, – в Урумчі та Пекіні [Камзиева 2014].

Казахська редакція Сіньцзянського телебачення працює з 
1985 року. Спочатку мовлення тривало дві години ефіру на ки-
тайському каналі, раз на тиждень, по неділях. Сьогодні з 12 ка-
налів, трансльованих по СУАР, чисто казахською мовою здійс-
нюють мовлення два – по 18 і 16 годин на день. Плюс щодня 
чотири години на спеціальному каналі для наймолодших, де по-
казують мультфільми й розвиваючі дитячі передачі. Щорічно че-
рез відділ перекладів і дубляжу проходить до 2500 серіалів, пе-
рекладають також новини Центрального телебачення Китаю, 
документальні фільми [Как живут казахи… 2015]. І, звичайно, 
знімають свої передачі: їх кілька, розділених за тематикою, – для 
жінок, дітей, мандрівників, аграріїв, юристів тощо. Великим 
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успіхом користуються концертні програми, усілякі айтиси, пое-
тичні конкурси, передачі про національні традиції, кочову куль-
туру. Крім Китаю, трансляції ведуться також у Казахстані, Туреч-
чині, Монголії [Как живут казахи… 2015]. Отже, вочевидь, про 
зменшення мовлення казахською мовою на теле- й радіоканалах 
КНР наразі не йдеться (такі твердження іноді лунають у казах-
станських ЗМІ [Капкызы 2010]), швидше навпаки.

Керівник казахської редакції щоденної газети “Сіньцзян” 
(“Шынжан”) А. Семейханули в бесіді з казахстанським журна-
лістом розповідає: “У нас у Сіньцзяні третій канал телебачення 
вісімнадцять годин здійснює мовлення казахською мовою, вось-
мий телеканал дає чотирнадцятигодинне мовлення й, нарешті, на 
дванадцятому каналі п’ять годин на день ідуть програми казах-
ською мовою. Жодного обмеження в мовах у нас немає. На теле-
баченні, на радіо, у друкованих ЗМІ – скрізь створюються умови 
для розвитку казахської мови, для розвитку нашої національної 
самосвідомості. З боку компартії Китаю в цьому питанні не чи-
ниться жодних перешкод. єдина умова – казахи самі мають про-
являти активність. Ніхто за нас не прийде й не налагодить роботу 
казахських ЗМІ” [Малеев 2012]. У Китаї діє Закон КНР “Про 
районно-національну автономію”, де прописані всі норми, що 
стосуються ставлення КПК до неханьських етнічних груп, які 
проживають на території КНР. К. Сироєжкін вважає, що закон 
цей більш ніж ліберальний і викладених в ньому норм строго до-
тримуються. Це стосується квот присутності неханьських етніч-
них груп в органах влади, освіти й мовлення національними 
мовами, розвитку національної культури, працевлаштування тощо. 
Потрібно просто вміти користуватися нормами законодавства 
[Сейдахметова 2009]. За словами казахстанських дослідників, у 
рамках спеціальної програми з підтримки культур національних 
меншин у Китаї виділяються величезні кошти, зокрема, на ви-
давничу справу й кінематограф, тоді як етнічним ханьцям кошти 
на аналогічні цілі з держбюджету окремою статтею не виді-
ляються [Макулжан 2008, 34].

Історія друкованих засобів масової інформації казахською мо-
вою в Китаї розпочинається із середини 1930-х рр. Тоді в Алтай-
ському, Тарбагатайському та Ілійському округах провінції Сінь-
цзян виходять перші газети і журнали казахською мовою. У них 
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почали з’являтися публікації, які намагалися розбудити в казахів 
інтерес до свого минулого, нагадати про багату культуру, тради-
ції [Самаев 2011]. Схоже, що це бачать своїм завданням і нинішні 
казахськомовні ЗМІ в КНР. Потім політичні реалії в Китаї зміни-
лися, ці видання давно стали історією, проте встигли вплинути 
на духовне життя і світогляд китайських казахів [Есимова 2015]. 
Ось приклад такого видання з історією – журнал “Алтай аясы”, 
що пише про історію й родовід казахського народу й поширюєть-
ся по всьому Сіньцзяну. Уперше журнал побачив світ у 1935 році 
й називався тоді “Таншолпан” (“Ранкова зірка”). Він припинив 
своє існування в 1959 році і відродився в 1980 році. Відтоді жур-
нал виходить раз на квартал накладом у 4 тисячі екземплярів 
[Капкызы 2009].

Нині для казахської спільноти в Китаї випускається понад 
10 газет і 50 журналів (станом на грудень 2014 р.) [Камзиева 
2014]. Для порівняння: на початок 2009 року в СУАР видавалося 
порядку 40 найменувань газет і журналів казахською мовою 
[Капкызы 2009]. Отже, можемо побачити, що кількість казах-
ськомовних видань у КНР упродовж останніх років помітно 
зростала, і не виключено, що зростатиме у найближчому майбут-
ньому. Так, на початку 2015 року в СУАР почали видавати нову 
газету “Азія кіндігі” (“Центр Азії”) казахською мовою. Відпові-
дальний редактор щотижневика, що видається в Урумчі, Ж. Му-
хаметханули розповідає, що з числа національних меншин СУАР 
з боку держави підтримка у випуску газети була надана лише ка-
захам [Лаханулы 2015а]. Держава взяла на себе не лише фінансо-
ві питання, а й поширення газети, наклад якої становить 1500 ек-
земплярів. Газета має висвітлювати всі літературно-культурні та 
суспільні проблеми. Оскільки вона видається на державні кошти, 
перша сторінка присвячується проблемам, порушеним на партій-
них зборах. На інших сторінках, наскільки це буде можливо, дру-
куватимуться матеріали, що мають безпосередній стосунок до 
казахів. “Ми не конкуруватимемо зі ЗМІ, що публікують щоденні 
новини. Наша мета – поряд із підтримкою політики держави зай-
матися й вихованням покоління в дусі національної історії”, – 
зазначив Ж. Мухаметханули під час бесіди з кореспондентом ра-
діо Азаттик [Лаханулы 2015а].
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Найбільше число казахських видань, природно, виходить в 
ІКАО. Свої видання казахською мовою мають і казахські авто-
номні повіти [Самаев 2010]. У Барколь-Казахському автономному 
повіті виходять щоквартальний універсальний журнал “Боғда” і 
науково-пізнавальний журнал “Үйрену және ғылым”, у Морі-
Казахському автономному повіті – літературний журнал “Қумул 
алқабы”. Газета казахською мовою виходить і в Аксай-Казахсько-
му автономному повіті провінції Ганьсу. А. Самаєв після знайом-
ства зі змістом багатьох із названих видань відзначив їхній до-
сить високий професійний рівень, разом з тим зауваживши, що 
ці видання, в першу чергу газети, є офіційними друкованими ор-
ганами партійних комітетів Комуністичної партії Китаю, з усіма 
відповідними наслідками [Самаев 2010]. Водночас згадаємо га-
зету “Сіньцзян” (наклад – 15000 примірників), тематика – необ-
межена, в основному це політика, суспільство, економіка, но-
вини, література, мистецтво. Усі видані матеріали архівуються за 
окремою тематикою і в міру накопичення (в середньому раз на 
п’ять років) випускаються у вигляді значного розміру збірників 
[Как живут казахи… 2015]. За словами керівництва газети “Сінь-
цзян”, видання не лише виконує функції партійної газети, а й 
сприяє розвитку національної самосвідомості, національної куль-
тури, рідної мови, пропагує національні звичаї і традиції [Сайт 
“Казинформа”… 2010]. Редакція систематично випускає збір-
ники творів казахських письменників, публіцистів, кращі літе-
ратурні твори місцевих авторів, які користуються попитом у 
читачів. На переконання тамтешніх працівників, ця робота дуже 
важлива для всієї діаспори, оскільки дозволяє підтримувати чи-
стоту літературної мови, сприяє її дбайливому збереженню та 
розвитку [Коржумбаев 2016].

Посол Казахстану в Китаї Н. єрмекбаєв розповідає, що в 
СУАР казахською мовою арабською в’яззю видається близько 
семи-восьми літературних журналів. Усі вони активно публі-
кують твори сучасних казахських письменників [Массового же-
лания казахов… 2014; див. також: Сайт “Казинформа”… 2010]. 
У Китаї всі засоби масової інформації одержують спеціальне 
державне фінансування, при цьому вони можуть вільно поширю-
ватися й за кордоном. 
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“Сьогодні в Сіньцзяні теж чимало казахських друкованих ЗМІ 
з досить великими накладами, два телеканали, радіо, одне моло-
діжне ТВ, що частково здійснює мовлення казахською. Додайте 
до цього сайти казахськомовних газет, сайти державних установ, 
інформаційних агентств, самостійні Інтернет-ресурси й блог-
платформи – і ви одержите насичену інформаційну картину”, – 
зазначає К. єсімова [Есимова 2015]. У Китаї казахські сайти по-
чали працювати з 1998 року27. У той рік був запущений перший 
сайт “Ауыл” (“Аул”), на якому публікують матеріали казахською 
мовою арабицею [Лаханулы 2012]. Куаниш, інтернет-користувач 
із Китаю, в інтерв’ю радіо Азаттик розповів, що казахські сайти 
(арабицею) можна розділити на три основні групи:

перша група –•	  це офіційні сайти. У цих сайтів, що обме-
жуються офіційними новинами, перекладом новин з китайської 
мови на казахську, відповідно, мало й читачів;

до•	  другої групи можна віднести сайт “Халык торабы” (сайт 
газети “Халык”), сайт “Халык радиосы”, сайти “Народного ра-
діо Сіньцзяну” і Сіньцзянського телеканалу, засобів масової ін-
формації. В Інтернеті ці сайти, на думку Куаниша, займають 
свою нішу – доносять до читачів телевізійні, газетні й журналь-
ні новини;

до третьої групи китайських сайтів казахською мовою можна 
віднести сайти “Культегин”28, “Бозбала” (“Юнак”), “Парасат” 
(“Інтелект”), “Сал-Сери”29, “Азаматтар” (“Громадяни”) і блоги 
деяких осіб [Лаханулы 2012].

Якщо статті, які публікуються на сайтах першої й другої 
груп, зазнають цензури, то матеріали на сайтах третьої групи її 

27 Схоже, казахськомовні сайти в самому Казахстані з’явилися наба-
гато пізніше. За наявними даними, у 2009 році частка казахськомовних 
сайтів становила всього 3 % від усього Казнету, а зараз цей показник 
перевищив 13 % [Казахские интернет-сайты… 2015].

28 Кюль-тегін (685–731) – політичний і військовий діяч Другого тюрк-
ського каганату, прославився як героїчний воїн і учасник багатьох вій-
ськових походів; це ж ім’я має пам’ятка тюркського рунічного письма 
VIII ст.

29 Сал-сері – казахські братства воїнів-музикантів, що проіснували 
аж до ХХ століття [див.: Наурзбаева 2012]; сері – лицар, поет-співець.
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не проходять. За словами Куаниша, “Якщо деякі сайти арабицею 
із третьої групи публікують статті місцевих авторів, то інші пе-
редають новини з казахстанських сайтів і щоденних засобів ма-
сової інформації” [Лаханулы 2012]. Для казахської діаспори в 
Китаї всього функціонують близько 200 сайтів казахською мо-
вою (станом на грудень 2014 р.) [Камзиева 2014; див. також: Са-
маев 2010].

“Казахська іредента, а також і діаспора в Китаї мають необ-
хідні можливості одержання інформації казахською мовою. Ви-
нятки можуть становити окремі представники діаспори, які 
проживають у віддалених від СУАР провінціях”, – слушно зазна-
чає А. Самаєв [Самаев 2011]. Функціонування казахськомовних 
ЗМІ в КНР трактується казахстанським експертним середовищем 
як цілком успішне, особливо на тлі як ситуації щодо цього пи-
тання в інших країнах проживання великих казахських діаспор, 
насамперед у Росії, так і ситуації, що склалася в медіасфері самої 
РК, де серед друкованих видань поки зберігається лідерство ро-
сійськомовних видань, число яких перевищує кількість газет і 
журналів, що виходять казахською мовою, а частка казахсько-
мовних сайтів становить лише понад 13 % від усього Казнету 
[див.: Результаты исследования… 2009, 9; Казахские интернет-
сайты… 2015]. Позитивно сприймаються і державне фінансу-
вання, і всіляке сприяння, що їх надає казахським ЗМІ китайська 
влада, і той факт, що кількість казахськомовних видань у КНР 
неухильно зростає, як і мовлення казахською мовою на теле- й 
радіоканалах країни. Казахськомовні ЗМІ в КНР ставлять перед 
собою завдання насамперед сприяння розвитку національної са-
мосвідомості, національної культури, рідної мови, пропаганди 
національних звичаїв і традицій, ознайомлення читачів з націо-
нальною літературою та історією.

4. Порівняння становища казахів КНР з реаліями казах-
ських осередків в інших країнах

Збереження мови та традиційної культури, певні переваги і 
можливості, які мають казахи Китаю, спонукають казахстанську 
аудиторію до роздумів і порівнянь становища китайських каза-
хів і казахів, які проживають на теренах іншого великого сусіда 
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Казахстану – РФ. І ці порівняння – не на користь останньої. Так, 
вищезгаданий казахстанський журналіст С. Малєєв, відвідуючи 
СУАР, пише: “Мета мого відрядження – своїми очима побачити, 
як живуть казахи Китаю. І, зважаючи на все, живуть вони непо-
гано. Для порівняння: в тій же Російській Федерації, яка є нашим 
стратегічним партнером і другом, якщо вірити казахським ЗМІ, 
немає жодної казахської школи, не кажучи вже про газети й теле-
бачення казахською мовою. Хоча там проживає друга за чисель-
ністю казахська діаспора. Інша справа в Китаї, якого багато хто з 
нас побоюється. Тут діти казахів вчаться в казахських школах, 
видається п’ятдесят п’ять газет казахською мовою, здійснюють 
мовлення три казахські телеканали. Причому один з них – прак-
тично цілодобово” [Малеев 2012а]. Також, згадуючи газети та 
журнали, що видають у Китаї казахською мовою, телеканали, що 
здійснюють мовлення казахською, можливість дістати повний 
цикл освіти рідною мовою і ситуацію в цій сфері в казахів Росії, 
ще один автор у своїй замітці під назвою “Русскоязычные мысли 
о казахах для русскоязычной аудитории” зауважує: “Так, звичай-
но, китайські казахи часто скаржаться на те, що їх пригноблюють. 
Але порівняно з російськими казахами вони просто перебувають 
у кращому становищі. Оралман із Китаю, приїжджаючи до Ка-
захстану, збагачує мовне середовище, переселенець із Росії по-
повнює ряди й без того численних обрусілих казахів, що тяжіють 
до північного сусіда. У принципі, будь-яка велика держава, що 
має національну корінну меншину, прагне швидше її інтегрувати 
в більшість. І завжди меншини незадоволені… Але китайці по-
рівняно з росіянами проводять свою політику тактовніше. При-
наймні вкрай рідко можна зустріти окитайченого казаха, а 
обрусілих казахів на сьогодні вже мільйони. Китай не формує в 
Казахстані з казахів же китайське лобі. Росія фактично тисне на 
нас своїм інформаційним полем” [Askar Kymyran 2013]. “Казахи 
Китаю набагато краще зберегли свою рідну мову, культуру, само-
свідомість, ніж деякі казахи Казахстану. А порівнювати націо-
нальну самосвідомість казахів Китаю з російськими казахами 
взагалі не варто. Різниця – небо і земля”, – наголошує ще один 
дописувач у своєму листі в редакцію Інформаційно-аналітичного 
порталу “Республіка” [Тортбаев 2013].
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Водночас слід зауважити, що в 1992 р. Всесвітня асоціація ка-
захів оголосила, що саме казахи Монголії зберегли традиційну 
культуру та мову краще, ніж казахи, які проживають в інших краї-
нах30 (казахська мова використовується на офіційному рівні в ра-
йонах проживання казахів) [Касымова 2011а, 136]. За словами 
директора аналітичного центру ВАК К. Балтабаєвої, казахам, які 
живуть у Монголії, вдається зберігати національну культуру: 
“Казахська діаспора в Монголії – унікальна. Казахи живуть у 
Монголії… в 1600 км від столиці – Улан-Батора. Тому вони не 
зазнають впливу великих міст. У Монголії працюють 42 школи з 
казахською мовою навчання. Діти, навпаки, погано знають мон-
гольську мову. Обидва народи – кочові й прекрасно розуміють 
один одного. Можна сказати, що казахам з Монголією пощасти-
ло” [Эксперт… 2013; див. також: Орынбаева, К вопросу…]. 
Отже, зазначається, що казахам Монголії вдалося уникнути аси-
міляційного впливу зовнішнього світу, зберегти в первозданному 
вигляді найважливіші елементи традиційної народної культури. 
Цю ситуацію вчені Монголії казахської національності поясню-
вали двома причинами: по-перше, казахи Монголії уникли ре-
пресій на ідейно-політичному ґрунті, по-друге, завдяки схожості 
кочової культури монголів і казахів [Балтабаева 2014, 87]. Пере-
вага, що віддається Монголії казахстанськими науковцями, ціка-
ва й тому, що, вочевидь, монгольська держава поки не забезпечує 
вдосталь тамтешні казахські культурні осередки31 [див.: Балтаба-
ева 2014, 87–88]. Тобто фінансова підтримка з боку держави не є 
вирішальним фактором при оцінці становища казахської громади 
в тій чи іншій країні. Натомість підкреслюється, що побутовий 
націоналізм у Монголії практично відсутній. Держава не прово-
дить тут асиміляторську політику  – ні явну, ні приховану, але 

30 За словами казахстанського етнографа С. Ажигалі, “Західна Мон-
голія – це унікальне, в багатьох відношеннях єдине місце у світі, де в 
комплексному вигляді збереглася традиційна культура казахів – почи-
наючи зі скотарського господарства, самобутньої системи поселення й 
до проявів обрядового життя, народних знань” [цит. за: Балтабаева 
2014, 79].

31 “Ринкова економіка, відсутність кадрів важко позначаються на на-
ціональній культурі, споживачі якої в основному проживають у сільській 
місцевості”, – пише К. Балтабаєва [Балтабаева 2014, 87].
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щирі відносини між етносами в підсумку ведуть до природного 
змішання культур і, зрештою, до монголізації казахів як нечис-
ленного етносу [Орынбаева, В гостях…]. Не викликає гостро не-
гативної реакції навіть той факт, що останнім часом у казахських 
школах лише казахська мова і література викладаються казах-
ською мовою, а інші предмети – монгольською [див.: Балтабаева 
2014, 88]. У той же час подібна ситуація з казахськими школами 
в СУАР є основним приводом для занепокоєння як казахстан-
ських науковців, так і експертного середовища.

5. зміни в соціально-економічному становищі казахів КНР
Політика Пекіна в СУАР із початку 2000-х рр. проводиться 

відповідно до стратегічної концепції “Велике освоєння заходу”, 
спрямованої на підвищення рівня економічного розвитку всіх за-
хідних провінцій до обсягів господарського розвитку південно-
східних регіонів Китаю. Ця стратегія розрахована до 2050 року, 
і її практична реалізація розділена на 3 етапи. На цей момент 
повністю реалізований перший етап (2001–2010 рр.), за підсум-
ками якого економіки західних провінцій досягли первинного 
рівня індустріалізації й середньорічного росту ВВП в 10 %. На-
разі здійснюється другий етап (2011–2030), за якого основний 
пріоритет віддається модернізації промисловості. І, нарешті, тре-
тій етап (2031–2050) передбачає створення сучасних виробництв 
із високим рівнем залучення новітніх досягнень науки й техніки 
[Изимов 2014]. На сьогоднішній день більша частина представ-
ників казахської етнічної громади КНР – це люди, чиє становлен-
ня припало на роки реформ. Це означає, що вони, з одного боку, 
на власному досвіді відчули ті зміни, які мали місце в Китаї за 
останні 30 років, а з другого боку – що теоретично повинні мати 
підприємницьку хватку, – зазначає К. Сироєжкін [Сыроежкин 
2010, 143]. На підтвердження цього можна навести слова керів-
ника казахської редакції газети “Сіньцзян” А. Семейханули: “Але 
сьогодні дуже багато наших казахів шукають себе в підприємни-
цтві. І це стало особливо помітно зі здобуттям незалежності Ка-
захстаном і відкриттям кордонів між двома нашими країнами. 
Наша молодь почала активно переміщатися в міста. Причому 
переселення набуває таких масштабів, що на селі сьогодні стає 
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нікому займатися тваринництвом. В аулах залишаються лише 
старі. Я сам мешкаю в Урумчі з 1983 року. У той час у місті вза-
галі неможливо було зустріти казаха. А сьогодні подивіться, 
скільки тут казахів. Сюди переїхав цілий казахський аймак. Каза-
хи вчаться, торгують, працюють в Урумчі, дають своїм дітям 
вищу освіту, просуваються службовою драбиною, беруть найак-
тивнішу участь у всіх сферах суспільного життя. є багаті казахи, 
є казахи, які відкрили свої компанії. Водночас казахи стрімко за-
селяють й інші міста Китаю”32 [Малеев 2012]. На жаль, автору 
зустрілося небагато казахстанських наукових та медіатекстів, де 
уважно розглядається такий цікавий і переломний період у житті 
казахської спільноти в Китаї на початку ХХІ ст.

Традиційним заняттям казахів було кочове й напівкочове 
скотарство, яке в цей час переживає серйозну кризу, викликану 
планами китайського уряду з економічного розвитку західних 
регіонів країни (нафтогазовий сектор, транспортні коридори, пе-
реведення сільського господарства на капіталістичні рейки, еко- 
й етнотуризм) [Касымова 2011, 128]. Так, одним з неоднозначних 
аспектів у житті китайських казахів СУАР, що привертає увагу 
етнологів КР, є седентаризація, що триває з 1980-х рр. Влада 
СУАР здійснює програму переведення кочівників на осілий спо-
сіб життя шляхом надання їм грошової допомоги та житла. За 
словами місцевих чиновників, це робиться для того, щоб вони 
повною мірою користувалися результатами розвитку сучасного 
суспільства Китаю, в тому числі доступом до медичного обслу-
говування та освіти. До того ж збільшення кількості кочівників і 
поголів’я худоби призводить до погіршення пасовищ, – заявляє 
місцева влада [див.: Касымова 2011, 132]. На сесії китайського 
парламенту в березні 2013 р. влада повідомила про грандіозний 
план з переселення 400 мільйонів сільських жителів у міста про-
тягом 10 років. На ці заходи китайський уряд ладний був виділити 

32 Історик Н. Мухаметханули, що ретельно досліджував історію пе-
реселення і проживання казахів у Китаї, зазначає: “Казахи в Китаї 
більш згуртовані, ніколи один одного без допомоги не залишають. Їх 
ніхто цього не вчив, час сам сформував їх такими. Зараз у Китаї вста-
новилися ринкові відносини, але казахи пристосувалися й до них” [На-
бижан Мухаметханулы… 2010].
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6,4 трлн. доларів. Керівництво КНР вважає, що урбанізація є 
основою економічного розвитку країни, а також найсуттєвішим 
чинником розширення внутрішнього попиту Китаю [Сулейменов 
2013]. Згідно із затвердженим планом на 2012–2030 рр., у най-
ближчі роки в СУАР також буде проводитися прискорена урбані-
зація. Як очікується, до 2020 р. рівень міського населення виросте 
до 58  % від загальної чисельності, а до 2030 р. досягне 66–68  %. 
Виходячи з цього, до 2020 р. в автономному районі планується 
створити 17 міських агломерацій [Изимов 2014]. Отже, процес 
активної урбанізації охоплює й СУАР і приводить до значних 
змін у соціально-економічному житті сільського казахського на-
селення Західного Китаю.

Донедавна в казахів китайського Алтаю активно функціону-
вало кочове та напівкочове скотарство, яке наразі зазнає істотних 
змін, хоча багато традиційних елементів колишнього скотарсько-
го господарства зберігаються (наприклад, транспортування ван-
тажів при перекочівлях відбувається як вантажним транспортом, 
так і на верблюдах). В Алтайському окрузі швидкими темпами 
іде будівництво селищ для осідаючих скотарів. При цьому перед-
бачені різні пільги й виплати-компенсації за їхній перехід на осі-
лість. Під час експедиції 2012 року співробітники відділу етно-
логії Інституту історії та етнології імені Ч. Валіханова побували 
в такому аулі осілих скотарів – кистаці33 Байгетобе, розташова-
ному біля села Дурє [Орынбаева 2014, 242]. Кожній родині ско-
тарів виділяється по 50 му землі – 15 га. Будуються будинки з 
різною житловою площею. За будинок у 80 квадратів 30 тис. юа-
нів сплачує той, хто заселяється, іншу суму сплачує держава. 
Менш забезпечені беруть будинки в 50 кв. м, сплачуючи близько 
17 тис. юанів, 55 тисяч юанів вноситься з державної скарбниці. 
Ті, хто не має і цієї суми, беруть кредит. Електрифікацію, забез-
печення водою, будівництво доріг та освітлення селищ також 
бере на себе держава. Однак, попри значну державну підтримку, 
деякі місцеві жителі занепокоєні політикою седентаризації, по-
боюючись, що це призведе до падіння рівня життя колишніх ско-
тарів [Орынбаева 2014, 242].

33 Кистак (від тюрк. зимовище) – селянське поселення в Централь-
ній Азії, спочатку – зимівлі кочівників і напівкочівників.



Становище казахської етнічної спільноти КНР у ХХІ ст.: погляд...    257

На казахстанських сайтах можна зустріти матеріали, присвя-
чені китайській седентаризації, які ґрунтуються на сюжетах ки-
тайського телебачення. Наприклад, розповідається, що влада 
міста Тачена (Тарбагатайський (Чугучацький) округ ІКАО) на 
заході СУАР запропонувала місцевим казахським кочівникам 
осісти. Для них підготували житло й необхідну інфраструктуру. 
Сю Пінпін, одна з керівників проекту, заявила, що програма роз-
селення більш ніж вигідна, але деякі казахи неохоче змінюють 
звичний уклад: “Будівництво цього району було заплановано 
урядом, і ми робимо все, щоб переконати їх поселитися тут. Ко-
чове життя в горах не дозволяє їм користуватися благами цивілі-
зації, наприклад водою або електрикою. Одна з цілей будівництва 
громади – забезпечити народ усім необхідним” [Даримбет 2012]. 
Мовляв, програма винятково добровільна й знаходить великий 
відгук серед кочівників, які прагнуть комфорту. Але є й ті, хто не 
зміг пристосуватися до нового життя, говориться в репортажі. 
Одна з учасниць проекту – молода жінка на ім’я Халія. Зиму з 
родиною вона провела в будинку. Але як тільки стало тепліше, 
повернулися на гірські луги – пасти коней і кіз. “Це частина наших 
традицій. Ми піднімаємося сюди щороку із травня по жовтень. 
Трава дуже гарна для коней, це значить, що вони будуть давати 
смачне молоко. Ми любимо тут жити”, – сказала Халія в репор-
тажі китайському телеканалу CNTV [Даримбет 2012].

Наприкінці 2015 року в газеті “Литер” з’явився репортаж про 
відвідини делегації казахстанських журналістів СУАР [Как жи-
вут казахи… 2015; Матхаликова 2015]. У ньому, зокрема, розпо-
відалося про поїздку до Кульджи. Журналісти повідомляють, що 
місто розбудовується рекордними темпами і нещодавно тут за-
вершили будівництво мікрорайону на 250 будинків для тих, хто 
прийняв рішення осісти [Матхаликова 2015]. Вони побували в 
будинку однієї такої казахської родини – в аксакала Жексена Му-
хаметкана, який має чимале господарство у 80 верблюдів, 200 ба-
ранів, два десятки коней і кілька корів. “Як і має бути, в аксакала 
є зимівля, а влітку він разом із сином кочує на джайляу34, що-

34 Джайляу (тюрк.) – літні пасовища в Центральній Азії і на Алтаї, 
що розташовуються в горах, на поверхнях вирівнювання, а також у ши-
роких річкових долинах і улоговинах. Джайляу мають бути вдосталь за-
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правда, традицію все-таки злегка осучаснили – на далекі відстані 
виїжджають на машинах”, – розповідають казахстанські журна-
лісти [Как живут казахи… 2015]. Основний вид прибутку в цієї 
родини – продаж верблюжого молока. Землі для випасу худоби 
держава надає на безоплатній основі – в оренду на 49 або 99 ро-
ків. Будинки для жителів теж допомагає придбати уряд Китаю. У 
середньому вартість будинку в 100 квадратів тут – 50 тисяч юа-
нів, 40 з них дає в безпроцентний кредит держава, 10 тисяч, що 
залишилися, має зібрати сам фермер [Как живут казахи… 2015]. 
Держава стимулює фермерів, щоб вони до землі ставилися дбай-
ливо. Тому для того, щоб землі могли відновлюватися, держава 
субсидіює тих, хто регулярно проводить рекультивацію полів на 
своїх ділянках. Також передбачена гнучка податкова політика 
[Коржумбаев 2016].

В Аксай-Казахському автономному районі провінції Ганьсу 
колись проживало 600 казахських родин, це близько 4 тисяч ка-
захів, однак після 1991 року близько 200 родин переїхали в Ка-
захстан. Сьогодні тут проживає десь понад 3 тисячі казахів. 
“Якийсь час тих, хто бажав переїхати до Казахстану, було дуже 
багато. Китайський уряд не противився переїзду казахів. Але при 
цьому робив усе можливе для розвитку тут сільського господар-
ства. Раніше наш районний центр розташувався на схилі гори, 
було багато незручностей, вода була поганої якості. Але влада, 
витративши мільйони, побудувала нам центр у цілинній місце-
вості. До кожного будинку провели газ, будинки в нас великі, 
просторі. Соціальне становище місцевих жителів багато в чому 
покращилося, після чого бажаючих переїхати в Казахстан стало 
трохи менше”, – резюмує заступник генерального секретаря міс-
цевого Літературно-художнього об’єднання К. Заркумули в 
інтерв’ю кореспонденту радіо Азаттик [Капкызы 2009а]. Голов-
ний редактор вищезгаданого журналу “Алтай аясы” Болат Газіз, 
у свою чергу, схвально оцінює урядову політику: “Зростає рівень 
життя казахів у Сіньцзяні: із хліборобів і скотарів тепер не бе-
руть податки. Це й підвищило рівень життя народу. Будуються 

безпечені травостоєм, водопоєм, оптимальною (відносною) прохоло-
дою, аерацією, відсутністю комах, що п’ють кров; для них характерна 
відсутність стаціонарних будівель.
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зимівлі, куди проведені електрика й водопровід, побудовані до-
рогі. І для тих, хто там живе, передбачені різні пільги” [Капкызы 
2009]. Казахстанський історик Н. Мухаметханули, відповідаючи 
на запитання про становище китайських казахів, зазначає: “Рі-
вень їхнього життя там вищий, ніж у Казахстані. Китай дотри-
мується політики соціальної підтримки простого народу. У Китаї 
споживчі ціни нижчі, ніж у Казахстані. Приїхавши в Казахстан, 
казахи Китаю зустрічаються з такими труднощами, як дорожнеча 
продуктів, проблеми житла, зайнятості. Тому вони й не поспі-
шають зриватися з насиджених місць” (Туркестан, № 33, 2010) 
[Набижан Мухаметханулы… 2010].

За вищезгаданими результатами дослідження групи “Суспіль-
на думка”, наразі соціально-економічне самопочуття казахів Сінь-
цзяну більш-менш вирівнюється завдяки туристичному кластеру 
в Ілі-Казахському автономному окрузі. Мовляв, за всю туристич-
ну інфраструктуру округу відповідають казахи35, які завдяки цій 
обставині й підвищують свій добробут [Сурганов 2015]. Відпо-
відно до довгострокових, стратегічних планів економічного та 
соціального розвитку як СУАР у цілому, так і китайського Алтаю 
зокрема в останньому, поряд із помітними господарсько-інфра-
структурними змінами, ведеться інтенсивна робота з облашту-
вання району в зону туризму, з формування тут туристичного 
кластера, причому в найближчій перспективі, – зауважують ка-
захстанські етнологи, розповідаючи, зокрема, про озеро Канас 
[Ажигали, Орынбаева 2013, 154]. За їхніми словами, туристич-
ний бізнес розбудовується і в інших районах розселення каза-
хів – таким є велика ущелина Богда, на південь від м. Фукана, у 
80 км на схід від Урумчі, де у верхів’ях розташоване мальовниче 
озеро Богдаколь (Тяньчі). До нього веде прекрасно обладнана до-
рога довжиною 20 км. Місцевість здавна обживалася казахськи-
ми скотарями, багато з яких нині осіли й залучені у сферу обслу-
говування численних туристів. На березі цього великого озера, де 
зараз ходять теплоходи, утворилося ціле юртове містечко, де по-
селяються гості – китайці й іноземці [Ажигали, Орынбаева 2013, 
154; див. також: Где-то по соседству… 2013]. У вищезгаданій 

35 Таке твердження є певним перебільшенням, як буде видно з ниж-
ченаведеного матеріалу.
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ущелині Богда створений великий Центр казахської культури 
“Хан сарайы” з музеєм, у якому є досить репрезентативна етно-
графічна експозиція; сам будинок музею споруджений у стилі 
народного зодчества казахів Східного Туркестану. Цікаво, що 
цей культурний центр створено з ініціативи одного китайського 
бізнесмена за участю місцевих казахських етнологів [Ажигали, 
Орынбаева 2013, 155]. У горах і долинах навколо Урумчі багато 
хто з казахів поєднує традиційні заняття з туризмом. Вони вста-
новлюють свої юрти на час туристичного сезону, а потім, по його 
завершенні, переходять до інших способів заробітку.

Усе більше алтайських казахів утягується в туристичний біз-
нес. Зокрема, казахське населення найближчої округи біля таких 
туристичних об’єктів займається організацією етнопоселень з 
юрт (від 100 юрт і більше), в яких влаштовує відпочинок і до-
звілля туристів, в основному із внутрішніх районів КНР, – розпо-
відають казахстанські етнологи [Казахи Китая]. На спеціально 
відведених майданчиках продаються вироби народних майстрів, 
молочні напої і страви казахської національної кухні тощо. Як 
туристичні об’єкти додатково використовуються різні типи ка-
захських зимівель, літніх жител – тошала. Розвиток туризму на 
Алтаї потребує виготовлення опудал диких тварин – для фото-
графування туристів на їхньому тлі. Виготовлення опудал тварин 
на Алтаї вважається традиційним заняттям місцевих казахів [Ка-
захи Китая; див. також: Балтабаева 2016, 62–63].

Висвітлюючи розвиток туризму в СУАР, казахстанські дослід-
ники та журналісти не втримуються від порівняння зі станом 
справ у цій галузі в РК. “Однак, повертаючись до туризму, що 
активно розбудовується в Китаї, в який залучені й наші співвіт-
чизники, мимоволі задумуєшся: чому б і в нас у Казахстані, в не 
менш мальовничій частині Алтаю, не створити туристичні райо-
ни з відповідною інфраструктурою?” – запитують себе казах-
станські етнологи [Ажигали, Орынбаева 2013, 155]. “Це теж те-
риторія національного природного парку, як і в нас, але прекрасна 
інфраструктура там створена (причому з переліком суворих еко-
логічних вимог – наприклад, заборонено проїзд особистого авто-
транспорту, усіх організовано доставляють на спеціальних авто-
бусах), вона приносить стабільний прибуток, забезпечує робочі 
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місця, проте в той же час зміна природного ландшафту мінімаль-
на. Сервіс не є нав’язливим, він просто дозволяє людям зробити 
захоплюючу й дуже пізнавальну подорож, насолодитися красою 
цього унікального місця. І отут ми теж повинні вивчати китай-
ський досвід і переносити на власний ґрунт”, – наголошує заві-
дувачка відділу економічних досліджень Казахстанського інсти-
туту стратегічних досліджень Б. Сирлибаєва, розповідаючи про 
відвідини озера Тяньчі [Где-то по соседству… 2013]. У матеріалі 
під назвою “О китайском туристе замолвите слово” (Інформацій-
не агентство Zakon.kz) пропонується задля розвитку туристичної 
галузі Казахстану, зокрема, залучати туристів із близьких регіо-
нів Росії та Китаю, запропонувати їм якісний відпочинок за мен-
ші гроші. Якщо хтось скаже, що це нереально, слід запропонува-
ти тому з’їздити до Сіньцзяну і переконатися, якими юрбами 
їдуть китайські туристи на спецтури до кочовищ китайських ка-
захів на озеро Тяньчі тощо. Мовляв, автобуси вщент забиті бажа-
ючими помилуватися красою природи, насолодитися казахською 
кухнею, купити малахаї та інші сувеніри [О китайском туристе… 
2015]. “На відміну від нашого Маркаколю, на Канасі зуміли роз-
винути інфраструктуру туризму. До послуг відпочивальників 
комфортабельні кемпінги, водні лижі й повітряні кулі, прогулян-
ки по озеру на суднах, знайомство з побутом і звичаями казахів, 
монголів і тувинців, які тут живуть, для чого створені етногра-
фічні аули”, – пише А. Самаєв [Самаев 2004]. Водночас зауважи-
мо, що існують не лише позитивні сторони в успішному функціо-
нуванні таких етнопарків. Так, російські дослідники, визнаючи, 
що етнографічний туризм приносить чималий зиск представни-
кам нацменшин КНР і надає робочі місця на допоміжних об’єк-
тах, пишуть про комерціалізацію їхньої національної культури, 
яка починає орієнтуватися винятково на етнотуризм (наприклад, 
проведення фестивалів і різноманітних конкурсів спрямоване на 
залучення туристів тощо), коли комерційна експлуатація своєї 
етнічної приналежності стає нормою [Булдакова 2006, 81; Став-
ров 2007, 23, 25].

Казахстанські науковці та експертне середовище фіксують ін-
ший негативний фактор, спричинений розширенням туристично-
го бізнесу та відповідної інфраструктури в традиційних місцях 
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проживання та кочівлі насамперед алтайських казахів КНР. 
5 жовтня 2007 року на сайті “Eeurasianet” з’явився матеріал неза-
лежного дослідника Дж. Лілліс, присвячений проблемі поступо-
вого зникнення національної казахської культури в СУАР [див.: 
Д. Лиллис… 2007]. На прикладі розвитку туристичної інфра-
структури навколо Канасу Дж. Лілліс розповіла, як природна 
краса краю перетворилася на загрозу кочовому способу життя. 
До озера, зокрема, проклали бруківку уздовж стежок, що з’єд-
нують зимові й літні пасовища кочівників. Казахи, які прожива-
ють на території державного природного парку Канас, створеного 
з метою розвитку туризму і захисту навколишнього середовища, 
розповідають, що представники влади часто велять кочівникам 
перебиратися в інші місця, щоб звільнити місце під будівництво 
готелів, ресторанів та інших об’єктів туристичної інфраструкту-
ри36. Одні місцеві жителі кажуть, що їх попросили пересунути 
свої будинки, інші – що їм більше не дозволяють жити в юртах у 
районах, де тепер розміщають туристів [Д. Лиллис… 2007]. Біль-
шість юрт у головному туристичному селі в самому серці пар-
ку – це сувенірні крамниці, в яких працюють ханьці. Однак 
швидкі темпи освоєння території створюють також загрозу для 
екології: адже для реалізації планів потрібні додаткові джерела 
води й енергії, а відвідувачі інтенсивно забруднюють територію. 
Більша частина прибутків іде в кишеню китайських бізнесменів 
з інших районів Китаю, яким належать готельно-ресторанні комп-
лекси й сувенірні крамниці [Д. Лиллис… 2007; див. також: Yuxin 
Hou 2014]. Місцеві жителі також заробляють на приїжджих, хоча 
й меншою мірою: вони здають туристам кімнати, катають їх на 
конях і фотографують із верблюдами й гірськими козами. У міс-
цях особливо великого напливу туристів підприємці, які бажають 
продати свої товари і послуги, відтепер зобов’язані платити певну 

36 До слова, задля відновлення екології навколо високогірного озера 
Тяньчі влада СУАР вирішила вдатися до таких заходів, як лісопосадки, 
створення заповідників і переселення скотарів. За повідомленням ком-
петентного відомства СУАР, зокрема, планувалося переселити на нове 
місце проживання близько 100 родин скотарів. Проект був покликаний 
захистити цей мальовничий район від надмірної людської діяльності й 
від техногенного впливу на екосистему озера Тяньчі, куди в останні роки 
збільшився потік туристів [Синьцзян: новый шаг… 2007].
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суму за можливість працювати. Коли забудовники націлилися 
на їхні землі, деякі сіньцзянські казахи вирішили продати все і 
виїхати, дехто – до Казахстану. Дж. Лілліс припускає, що з при-
скоренням темпів освоєння цих місць все більша кількість сінь-
цзянських казахів вирішить переїхати до РК [Д. Лиллис… 2007]. 
У відповідь на це припущення на сайті “Центразия” (12.10.2007) 
з’явився інший матеріал під назвою “Казахи в Синьцзяне – как 
им быть?”, де визнавалося, що казахське населення в Китаї, яке 
протягом останніх десятиліть збільшувалося куди вищими, ніж 
їхні родичі в самому Казахстані, темпами, може незабаром під-
пасти під демографічну тенденцію зовсім іншого характеру 
внаслідок залучення все більших мас казахів у суто китайське 
середовище з подальшою їхньою асиміляцією [Ескенбай 2007]. 
Матеріал містив переважно розмірковування про ймовірність пе-
реїзду китайських казахів до Казахстану, й автор слушно сумні-
вався, що всі казахи КНР цього забажають.

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

У 2014 році черговий раз поширилась інформація, що пасови-
ща й джайляу кочових казахів у Сіньцзяні були відібрані для 
“державних потреб”. Низка активістів у Китаї та Казахстані у 
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зв’язку з цими подіями висловили своє невдоволення в Інтернеті. 
Р. Айипули, виконавчий директор республіканської громадської 
організації “Жебеу”, активіст, який переїхав на початку 1990-х ро-
ків з Китаю в Казахстан і займається питанням казахських діас-
пор, прокоментував цю інформацію так: “В останні 20 років це 
відбувається в Сіньцзяні постійно. Звичайно, тут є й державні 
будівельні проекти. У зв’язку з освоєнням західного регіону 
Китаю будівництво розвивається інтенсивно. Зросла кількість 
проектів, пов’язаних з будівництвом шляхів, мостів, з перекрит-
тям гирл річок задля одержання електроенергії. Оскільки більша 
частина цих проектів здійснюється в інтересах держави, випла-
чуються компенсації. Однак ці проекти не можуть не стикатися з 
інтересами місцевих жителів” [Лаханулы 2014].

У зв’язку з реалізацією урядової програми з розвитку захід-
них районів Китаю зросла тенденція обезземелювання сільської 
частини сіньцзянських казахів. Казахи втратили літні пасовища, 
місця їхнього традиційного проживання активно скуповуються 
ханьцями, – роблять висновок науковці з ВАК [Одна десятая про-
цента… 2014; Baltabayeva 2014, 157]. Землі в Сіньцзяні стають 
усе більшою цінністю, й усе частіше чутно про випадки масової 
скупки земель у казахів і монголів, а також про інциденти з неза-
конним вилученням земель. Крім того, у зв’язку з розвитком ту-
ризму і створенням у мальовничих куточках Сіньцзяну турис-
тичних зон життєвий простір казахських кочівників з кожним 
роком звужується, – констатує Т. Каукенова [Каукенова 2015]. Те 
ж саме кажуть і казахстанські етнологи: “…єдиний сумний мо-
мент – поступово звужується сфера побутування традиційної ка-
захської культури, й окремі групи скотарів-казахів змушені кочу-
вати високо в горах. Але, здається, в сучасну епоху цей процес 
відмирання старотрадиційної культури є, у принципі, неминучим. 
Втішним є те, що саме казахське населення Сіньцзяну прагне 
зберігати етнографічні засади культури – особливо в галузі духов-
ної, а також і в доступних формах матеріальної сфери” [Ажига-
ли, Орынбаева 2013, 154]. 

Казахстанські спостерігачі не одинокі у своїх оцінках перспек-
тив кочового скотарства в СУАР та наслідків седентаризаії. Так, 
зокрема, калмицькі дослідники, проводячи польові дослідження 
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серед своїх “родичів” – західних монголів (ойратів) Сіньцзяну, 
зафіксували, що, за словами їхніх інформантів, останнім часом 
площі для випасу худоби скорочуються. Якщо раніше, в 1960–
1980-их рр., кочівлю здійснювали 4 рази на рік, то наразі кочують 
два рази – на літування й зимівлю. Родючі землі й найкрасивіші 
місця усе більше виділяються під рослинництво або створення 
туристично-рекреаційних зон, тому для влади актуальними стають 
проблеми осідання ойратів і будівництва стаціонарного житла. 
Відхід ойратів СУАР від традиційних занять (кочового скотар-
ства) і перехід на осілий спосіб життя можуть викликати втрату 
великого культурного шару, – зазначають калмицькі етнологи 
[Очирова, Бембеев 2012, 161].

“Проглядається пряма залежність між економічним добробу-
том і асимілятивними процесами: чим динамічніше розвивається 
національний район, тем швидше відбувається асиміляція”, – за-
уважує російська дослідниця В. Булдакова, аналізуючи націо-
нальну політику КНР [Булдакова 2006, 79]. І тут цікаво подиви-
тися, як бачать ситуацію із самобутністю національних меншин 
у КНР представники панівного етносу. У Чуке, професор Цен-
трального університету національностей, у статті, присвяченій 
національній політиці КНР, зокрема, наголошує, що підтримка 
розвитку національних районів на основі планової економічної 
системи є способом “турботи” про них у рамках соціалістичної 
ринкової економіки [У Чукэ 2013]. Враховуючи стрімкі зміни, що 
відбуваються, необхідно виявити мужність і провести зміни в 
підході до вивчення теорії й формування національної стратегії в 
Китаї. Китайський професор пропонує розглядати райони націо-
нальних меншин та інші частини країни як єдине ціле, однаково 
ставитися до всіх, не допускати особливого ставлення до однієї 
зі сторін, не допускати дискримінації, скорочувати преференції. 
Індустріалізація й розвиток ринкової економіки були головним 
двигуном структурних змін у суспільстві, які торкнулися всіх. Ті, 
хто закликає до збереження традиційного способу життя націо-
нальних меншин, вважають, що вони займають доброчесну по-
зицію захисту слабких. Насправді, відмовляючись за представ-
ників національних меншин вести сучасний спосіб життя, ці 
люди шкодять прогресу й розвитку нацменшин [У Чукэ 2013].
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Побудовані на польових дослідженнях та інтерв’ю з китай-
ськими казахами й оралманами казахстанські наукові розвідки 
засвідчують подвійність, неоднозначність ситуації: так, за послі-
довної модернізації китайського суспільства добробут китай-
ських казахів зростає, вони мають всі можливості для розвитку 
своєї національної культури, і водночас стрімкий економічний 
розвиток СУАР, урбанізація, розбудова туристичної інфраструк-
тури, щонайменше, видозмінюють традиційні форми господар-
ства разом зі споконвічними землями казахських номадів, фак-
тично наближуючи автентичну казахську громаду до втрати своєї 
національної самобутності.

6. Виклики, які стоять перед казахською спільнотою КНР
Казахи, будучи однією з найуспішніших національних мен-

шин Китаю, водночас стоять перед загрозою поступового розчи-
нення в ханьському середовищі. Меншою мірою це стосується 
казахів, які живуть у сільській місцевості, більшою – тих, хто 
проживає в містах і прагне досягти успіху нарівні зі звичайними 
громадянами КНР, – із сумом зазначає Т. Каукенова, згадуючи, 
зокрема, прогноз Інституту з вивчення національних меншин, за 
яким процес асиміляції казахів у СУАР відбувається швидше, 
ніж, наприклад, серед уйгурів або монголів [Каукенова 2015]. 
Цьому сприяє втілення плану “Великого освоєння Заходу”, спря-
мованого на модернізацію західних провінцій і збільшення част-
ки там ханьського населення.

Збереження рідної мови казахами КНР є, як вище зазначено, 
основним позитивним аргументом при оцінці нинішнього стано-
вища казахської громади в Китаї казахстанською стороною. І вод-
ночас проблема її подальшого збереження є головним приводом 
для занепокоєння, що його висловлюють науковці, представни-
ки експертного середовища та ЗМІ РК. При аналізі мовної ситуа-
ції насамперед згадують збільшення викладання китайською в 
т. зв. національних школах КНР. У КНР десь із другої половини 
2000-х рр. у початкових класах національних шкіл широко прак-
тикується вивчення предметів китайською мовою, тоді як Закон 
від 1984 року “Про національну автономію” передбачав викла-
дання шкільних предметів національними мовами. Недотриман-
ня цього закону викликало природний протест у представників 
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національних меншин КНР. Так, казахстанські автори зазнача-
ють: до 2006 року в Китаї було понад 400 “казахських” шкіл, од-
нак зараз усі предмети в них почали викладатися китайською, 
казахською залишилися тільки казахська література й мова [Бай-
телесова 2014].

Занепокоєння такою ситуацією незабаром почало відобража-
тися в казахстанських ЗМІ. Наприклад, у 2009 році радіо Азаттик 
розмістило інтерв’ю, в якому Болат Газіз, редактор “Алтай аясы”, 
висловлював стурбованість тим, що, попри факт виходу в Китаї 
великої кількості видань казахською мовою, кількість читачів із 
кожним роком зменшується. Причину такої тенденції він вбачав 
у тому, що казахські школи почали перетворювати на навчальні 
заклади змішаного типу: «У казахських школах, що розташовані 
на території Алтайського округу, вводять державну програму “за-
провадження двомовності”. Китайську та рідну мови вивчають 
одночасно. Такі змішані школи почали з’являтися з 1995 року. 
Раніше казахські та китайські школи розташовувалися окремо. 
Тепер у початкових класах рідна мова, історія, література та дея-
кі інші предмети викладаються казахською мовою, інші – китай-
ською»37 [Капкызы 2009]. Перший заступник голови президії 
Всесвітнього співтовариства казахів Талгат Мамашев, який вліт-
ку 2009 р. відвідав казахські автономії Китаю, в інтерв’ю тому ж 
таки радіо Азаттик зауважував: “У містах Алтай і Морі є низка 
казахських шкіл. Там поки предмети викладаються казахською 
мовою. Однак це тільки тимчасово, мені здається. Переважно всі 
тамтешні школи перейшли на двомовність” [Капкызы 2009б]. 
Так, під час роботи комплексної експедиції Інституту історії та 
етнології імені Ч. Валіханова в Тарбагатайському аймаку ІКАО 
(2013 р.) були обстежені 5 казахських районів (де питома вага 
казахів становить близько 50–60 %) і, відповідно, районних цен-
трів. В обстежених містах були казахські школи, але здебільшо-
го із двома мовами навчання – казахською та китайською 

37 Останні казахстанські публікації (2015–2016 рр.) також підкрес-
люють, що, наприклад, у казахській школі № 1 м. Ініна гуманітарні 
предмети викладаються казахською мовою, а природничі та точні пред-
мети – китайською [Матхаликова 2015; Донских 2016; Коржумбаев 
2016].
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(англійська мова не вивчається). У гімназіях навчають тільки ки-
тайською мовою, але в шкільну програму включене вивчення 
іноземної мови, переважно це англійська [Абдулина 2013].

Після заворушень і зіткнень між представниками китайської 
та уйгурської громад СУАР у липні 2009 року радіо Азаттик про-
вело круглий стіл в Алматинському бюро, присвячений цим по-
діям. У ході цього круглого столу Д. Байтурсинули, редактор га-
зети “Ан Арыс”, казахський репатріант із Китаю, підкреслив: “У 
казахської діаспори в Китаї немає підстав виступати проти ки-
тайського уряду… Але є проблема закриття казахських шкіл у 
Китаї. Китай у такий спосіб має на меті асимілювати малі народ-
ності. Випускників китайських шкіл і вишів направляють потім 
працювати у внутрішні райони Китаю38. Уйгур або казах, який 
не знає свою культуру й мову, сам знищує свою ідентичність” 
[“Если уйгуры исчезнут…” 2009]. У тому ж 2009 році К. Си-
роєжкін якось зауважував у полеміці з цього приводу: “Отут зно-
ву ж говорилося, що в початковій школі запроваджена китайська 
мова. Так, запроваджена. З тієї простої причини запроваджена, 
що дітлахи, які закінчили національну школу, потім не можуть 
вчитися в університеті китайською мовою. Це правда. Це зробле-
но для того, щоб діти далі могли вчитися. Ви самі говорили, що 
не беруть на роботу без знання китайської мови. Правильно, не 
беруть. Мова має бути гарна китайська – в цьому проблема. Для 
цього в початковій школі ввели китайську мову – але це в остан-
ні всього два роки. До цього в початковій школі була національна 
мова – скрізь. Національна школа з національної мови почина-
лася. Повністю курс навчання проходили національною мовою” 
[О событиях в Урумчи… 2009].

На підтвердження цих міркувань зазначимо, що, за словами ро-
сійського етнолога Ж. Юші (яка у 2010 році спілкувалася з тувин-
цями, що проживають поряд із казахами в Алтайському окрузі в 
кількості десь 2500 осіб), китайську мову й писемність тамтешнім 

38 За словами К. Сироєжкіна, вербування уйгурської молоді для ро-
боти у внутрішньому Китаї справді має місце, однак, оскільки в півден-
них регіонах СУАР КНР роботи практично немає, уйгурська молодь не 
заперечує проти цього; більше того, це дає їй шанс облаштуватися за 
межами СУАР [Константин Сыроежкин… 2015].
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тувинцям необхідно знати досить добре, щоб здобути освіту і 
знайти гідну роботу39. Тому останнім часом батьки з малих років 
починають учити своїх дітей нескладних ієрогліфів, математич-
них додавань [Юша 2011; див. також: Монгуш 2012]. Багато мо-
лодих тувинців уже досить пристойно говорять і пишуть 
китайською; китайська стала мовою спілкування всіх народів 
Сіньцзяну. На цьому тлі позиції місцевих мов, і тувинської зо-
крема, помітно слабшають, – каже відома дослідниця М. Монгуш 
після відвідин СУАР 2012 року [Монгуш 2012]. Схожа ситуація й 
серед монголів Сіньцзяну. Закриття національних ойратських 
шкіл40 значною мірою негативно відбивається на володінні ді-
тьми рідною мовою, на знанні історії й культури свого народу. 
Уже сьогодні серед молоді статус рідної мови як другорядної 
впливає на вибір дітей вивчати тільки китайську мову, – зазна-
чають калмицькі дослідники [Очирова, Бембеев 2012, 161].

Проблема двомовних шкіл у КНР у контексті збереження ка-
захської ідентичності неодноразово порушується на сторінках 
газети “Туркестан”. Вищезгаданий Р. Айипули, виконавчий ди-
ректор громадської організації “Жебеу”, зазначає: “Не сказати, що 
соціальне становище казахів Китаю несприятливе. Але засмучує 
становище національне. Невідомо, чи є в них майбутнє в націо-
нальному плані… Близько десяти років тому 90 % китайських ка-
захів могло здобувати освіту казахською мовою. Сьогодні 90 % ка-
захів навчаються винятково китайською мовою. Звільняються 
через незнання китайської мови авторитетні вчителі. Лише педа-
гоги, що досконало володіють китайською мовою, залишаються 

39 Ще одна дослідниця розповідає, що, зокрема, долучитися до ту-
ристичного бізнесу тувинцям Алтайського округу ІКАО заважає мов-
ний бар’єр, оскільки вони не володіють достатньо китайською мовою 
[Бавуу-Сюрюн 2011]. Основний же контингент туристів, які відвідують 
Канас, становлять китайці. М. Бавуу-Сюрюн також підкреслює, що 
саме погане знання китайської мови згодом стає для тувинців Алтай-
ського округу ІКАО бар’єром у здобутті вищої освіти.

40 Через нечисленність ойратів у 2006–2007 рр. було закрито багато 
національних (ойратських) шкіл. Наразі діти західних монголів нав-
чаються в китайських, а в ІКАО – в казахських школах. У цих освітніх 
установах уроки рідної мови для дітей ойратів ведуться всього 2 годи-
ни на тиждень [Очирова, Бембеев 2012, 159].
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на своїх місцях. Інших відправляють на чорну роботу. Скоро-
чується кількість навчальних посібників казахською мовою…” 
(“Туркестан”, 2010) [Капкызы 2010]. Ж. Шакенули у статті під 
назвою “Поможем ли мы братьям на чужбине?!” бачить ситуацію 
з китайськими казахами так. Близько 400 казахських шкіл Китаю 
з 2008–2009 навчального року перейшли на китайську мову. І 
хоча в їхній системі освіти школи називаються двомовними, усі 
заняття, крім казахської мови та літератури, проходять китай-
ською мовою [див. також: Данияров 2010]. Відсутність казах-
ських дитячих садків призвела до того, що казахські школи поча-
ли закриватися природним шляхом. Раніше в казахських школах 
урокам фізичної культури, національного співу та художнього 
рукоділля приділялася особлива увага, там дітей навчали націо-
нальних традицій, обрядів, прищеплювали національний дух. А 
зараз у зв’язку з об’єднанням шкіл цей процес зведений нані-
вець, з’явилося нове покоління, яке має казахські імена, але одя-
гається й мислить інакше. Сьогодні в таких школах відзначають-
ся порушення наступності поколінь, зміна національних традицій 
і обрядів, втрата рідної мови, що поступово веде до ліквідації на-
ції (“Туркестан”, № 4, 2013) [Шакенулы 2013]. Усі казахські шко-
ли в Китаї з 2005 року стали китайськими, і казахську мову там 
вивчають лише як окремий предмет. За таких умов у найближчі 
5–10 років місцеві казахи асимілюються з китайцями, – наголо-
шує ще один автор (“Туркестан”, № 33, 2012) [Cледует ли нам… 
2012]. Усі вищезгадані статті (і не лише вони) фактично єдину 
панацею бачать у переселенні китайських казахів до Казахстану. 
«У моїй статті, написаній кілька років тому, були такі слова: “По-
чнемо переселення зараз – залишимося казахами, через 10 років – 
будемо шала-казахами41, а ще через 30 – китайцями”. Усе до цього 
йде. У казахських школах КНР викладання ведеться сьогодні ки-
тайською. А немає мови – немає й нації. Виходить, наші співвіт-
чизники, що досягли сорока років, будуть розмовляти зі своїми 
дітьми китайською мовою», – пише казахський поет К. єлемес, 
репатріант із Китаю (“Туркестан”, 2010) [Капкызы 2010].

41 Шала-казахи, шалаказахи – в цьому разі зневажливе прізвисько 
тієї частини казахської нації, яка не володіє казахською мовою, не ша-
нує казахську культуру й традиції.
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Як видно, погляд казахстанських науковців та представників 
медіа на зміцнення позицій китайської мови в національних 
школах багато в чому базується на ставленні китайських казахів 
та оралманів до цього питання. Оралмани з Китаю серед причин 
переселення в Казахстан завжди називають бажання уникнути 
китаїзації дітей, побоювання втратити рідне мовне середовище. 
“…У тому ж Китаї триває процес китаїзації, тому там казахам 
як етносу буде важко вижити. Вони прагнуть на батьківщину, 
щоб не втратити свою казахськість. Для мене це був шок, одкро-
вення”, – зазначив С. Мамбеталін, голова екологічної партії “Ру-
ханіят”, під час роботи круглого столу, проведеного радіо Азат-
тик, на тему «Действительно ли в Казахстане существует такое 
явление, как “оралманофобия”?» [Аккулы 2011]. У статті “Ки-
тайская миграция в Казахстан: мифы и страхи” (інтернет-жур-
нал “Vласть”), зокрема, згадується бесіда з Нургуль – казашкою, 
яка переселилася до Казахстану з Китаю 10 років тому. Свій 
приїзд вона пояснила бажанням повернутися на історичну бать-
ківщину: “У Китаї казахські школи почали ліквідовувати. А я 
прагну, щоб наші діти зростали тут і розмовляли рідною мовою. 
Для цього я віддала їх у казахську школу” [Мазоренко 2014]. 
Казахстанські дослідниці Д. Касимова та А. Ісаєва у своїй статті 
“Доля за целое: женские ресурсы в адаптации репатриантов (по 
материалам полевых исследований)” розповідають надзвичайно 
цікаву історію літньої жінки з КНР Махфузи, матері 5 дітей, 
удовиці, яка нині проживає в селищі Алматинської області РК 
[Касымова, Исаева 2013, 141–143]. Родина Махфузи переїхала 
до Казахстану у 2002 році. Таке рішення пояснюється ставлен-
ням чоловіка Махфузи, який у КНР обіймав високі посади в 
системі оборони, до китайської політики щодо етнічних мен-
шин: “Вони почали тиснути на нас зараз. Їхня політика міцні-
шає з кожним днем… Китайці зовні все роблять м’яко, їхня по-
літика насправді має далекосяжні наслідки. Ви помічаєте воду, 
яка тече і живить рослину / траву? Ні. Так і вони роблять усе не-
помітно!” За словами Махфузи, “нинішнє покоління перебуває 
під сильним китайським впливом. Наше покоління було більш 
казахізованим. У нинішнього присутня уже наполовину китай-
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ська культура. А от наступне покоління перебуватиме під пов-
ним впливом китайської культури... І цілком імовірно, що вони 
втратять нашу традиційну культуру” [Касымова, Исаева 2013, 
142]. Будучи філологом за освітою і пропрацювавши тривалий 
час у китайських державних структурах, які займалися пробле-
мами неханьських народів, Махфуза звертає увагу на поступове 
неухильне звуження сфери застосування казахської мови в Ки-
таї. Вона вважає, що це викликано не лише політикою уряду із 
впровадження китайської мови в усі сфери життя в провінціях, а 
й прагненням самих казахів залучити дітей до вивчення держав-
ної мови, оскільки лише відмінне володіння китайською відкриє 
їм двері в забезпечене майбутнє не тільки в Китаї, а й у разі мі-
грації до Казахстану. Китайська мова розглядається багатьма 
казахами в КНР як щось нове в культурі, що допоможе їм підня-
тися вище в загальному розвитку й, можливо, бути нарівні з ки-
тайцями. Проте це, на думку Махфузи, призведе до швидкої 
втрати як мовних навичок, так і культурних практик, а казахська 
мова в Китаї не має можливості для розвитку й збагачення [Ка-
сымова, Исаева 2013, 142]. Тут зауважимо, що, за словами сто-
ронніх спостерігачів, які відвідали 2004 року Алтайський округ 
ІКАО, на відміну від уйгурів, казахи воліють навчати своїх ді-
тей у тих школах, де викладання ведеться китайською мовою. 
Результатом цього є широкомасштабна асиміляція алтайських 
казахів китайцями [Rotar 2004].

Казахстанські науковці наразі також вбачають тенденції, за-
грозливі для збереження казахської самобутності в КНР. Ті 
представники казахського етносу, які обіймають посади у владі, 
в китайському середовищі обертаються постійно, плюс, щоб 
зробити пристойну кар’єру, необхідно вступити в ряди Компар-
тії Китаю, а значить – стати атеїстом. Отже, етнічну самобут-
ність за таких обставин зберегти дуже непросто, – зазначає 
Т. Каукенова [Каукенова 2015]. Серед факторів, загрозливих для 
казахської громади, Т. Каукенова згадує й істотні обмеження у 
сфері релігії, прийняті наприкінці 2014 року. Тепер мусульма-
нам СУАР набагато складніше проводити необхідні обряди й до-
тримуватися всіх релігійних приписів. Так, наприклад, читання 
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намазу обмежується сьогодні тільки мечетями й приватним жит-
лом42 [Каукенова 2015].

К. єсімова докладно змальовує ситуацію: в національних шко-
лах і дитячих садках СУАР поступово скасовується викладання 
основних дисциплін рідною мовою, ці предмети викладають ки-
тайською, і школи вже фактично є китайськими, з національним 
компонентом [Есимова 2015]. Усе це робиться під гаслами “за-
безпечення рівних можливостей у здобутті освіти”, “підвищення 
якості освіти в менш розвинених районах країни”. Величезні кош-
ти, пропаганда в ЗМІ переваг двомовного навчання, заохочення 
відмінників навчанням у школах-партнерах процвітаючих регіо-
нів – і от уже 90 % казахів вчиться у двомовних школах. У такий 
спосіб рівні можливості справді створені, але вони ж ведуть до 

42 З другого боку, зустрічається твердження (щоправда, датоване да-
леким 2004 роком), що діяльність казахських мечетей в Алтайському 
окрузі слабко контролюється китайською владою, а пояснити це можна 
низьким рівнем релігійності місцевого казахського населення [Rotar 
2004]. Мовляв, влада жорстко контролює лише найвпливовіші релігійні 
громади, які можуть становити загрозу для монополії державної кому-
ністичної ідеології, наприклад уйгурські та дунганські мечеті Сіньцзя-
ну. Казахи ж Алтайського округу, які зберегли напівкочовий спосіб 
життя, як правило, не відзначаються особливою релігійністю. У казах-
ському середовищі іслам сповідується досить поверхово і найчастіше 
поєднується з язичницькими ритуалами. Імам казахської мечеті повіту 
Бурцзінь Еманжи Тахті стверджує, що влада не давала жодних вказівок 
щодо того, як має протікати життя громади. “Ми не настільки релігійні, 
як дунгани. Наша мечеть зачинена весь тиждень, і лише на п’ятничні 
молитви приходить близько 30 людей”, – відзначив він у бесіді з корес-
пондентом [Rotar 2004]. Імам зауважив, що ніхто також не забороняє 
казахським дітям відвідувати мечеть, втім, бувають вони там нечасто. 
За словами деяких китайських казахів, культурна революція, яка люту-
вала, зокрема, на Алтаї, “виконала своє призначення: призвела до по-
слаблення національної самосвідомості, прищепила негативне став-
лення до релігії, знищила багато цінних рис національного характеру 
казахів” [цит. за: Орынбаева 2013а, 89]. К. Сироєжкін зазначав, що зі 
зміною політики КПК щодо релігії й підвищенням її соціального ста-
тусу в сіньцзянському суспільстві спостерігається деяке розширення її 
впливу й на казахське середовище, однак цей вплив значно нижчий, ніж 
серед інших мусульманських народів [Сыроежкин 1994].
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китаїзації неханьського населення, – зауважує дослідниця. За 
словами К. єсімової, оралмани, повертаючись у Казахстан із чер-
гової поїздки в Сіньцзян, зазвичай із гіркотою розповідають, що 
тих, хто “аты – қазақ, заты – хансу – зветься казахом, є китай-
цем”, стає усе більше, казахській мові в Китаї пророкують повне 
забуття [Есимова 2015]. Г. Оринбаєва серед державних заходів, 
спрямованих на втримання територій, населених етнічними мен-
шинами, поряд із заселенням Сіньцзяну ханьцями із Внутріш-
нього Китаю, великими дотаціями на регіон, на підтримку та 
розвиток традиційної культури і мистецтва “малих націй” згадує 
повсюдне насадження китайської мови, витіснення мов етнічних 
меншин у школах [Орынбаева 2013, 182]. Директор аналітичного 
центру Всесвітньої асоціації казахів К. Балтабаєва наголошує: 
“Наприклад, асиміляція казахів у Китаї йде семимильними кро-
ками. У Китаї проживає від 1,3 до 1,4 млн. казахів. У казахських 
школах зараз діти вивчають китайську мову з 3-го класу, а рані-
ше – з 7-го. І лише казахська мова та література викладаються 
рідною мовою, інші предмети – китайською. Далі талановита ка-
захська молодь їде вчитися в Пекін, Шанхай, Гуанчжоу – великі 
міста, де взагалі немає впливу казахської мови” [Эксперт… 2013; 
див. також: Baltabayeva 2014, 157]. Зміцнення позицій китайської 
мови в СУАР пов’язується згаданими казахстанськими дослід-
ницями насамперед з китайськими реформами, програмою “ос-
воєння західних земель”.

Здійснення цієї програми логічно призводить до штучного 
зростання населення регіону за рахунок ханьців, певних кадро-
вих обмежень, що також викликає помітне занепокоєння корін-
них мешканців СУАР і казахстанських експертів, які спостері-
гають за станом справ у Сіньцзяні [Baltabayeva 2014, 157; Ескен-
бай 2007; Макулжан 2008, 36; Капкызы 2010; Шакенулы 2013; 
Будет ли наказан… 2014; Каукенова 2015 та ін.]. Питома вага ка-
захів у регіоні стрімко знижується на тлі безперервного збільшен-
ня числа ханьців, що приїжджають з інших регіонів КНР. Так, на 
момент створення КНР у 1949 році казахів там було майже в 
1,5–2 рази більше, ніж ханьців. За цей період чисельність ханьців 
виросла з 291 тисячі до 8,42 мільйона чоловік у 2012 році [Кауке-
нова 2015]. За планом китайської влади до 2030 року Сіньцзян 
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повинен зрівнятися з південно-східними провінціями Китаю за 
рівнем економічного розвитку [Изимов 2014]. Задля реалізації 
цього завдання уряд КНР має намір інвестувати величезні кошти 
в структурну модернізацію економіки СУАР. За прогнозами ки-
тайських експертів, це завдання цілком можна реалізувати, вра-
ховуючи фінансові можливості Пекіна, а також можливість за-
лучення іноземних інвестицій у Сіньцзян [Изимов 2014]. У 
2008 році в інтерв’ю К. Сироєжкін зазначав, що “є така концеп-
ція розвитку великого Північного Заходу, прийнята в березні 
2000 року. Третій етап реалізації цієї концепції – з 2010 року, пе-
редбачає переселення до Сіньцзяну ханьців. Причому це пере-
селення відбувається не тому, що так хочуть, а тому що треба 
освоювати ті інвестиції, які туди вкладаються. Тому що переваж-
но потрібна кваліфікована робоча сила. Це ханьці. На жаль, со-
ціальна структура СУАР не дуже змінюється з роками. І пред-
ставники уйгурів, казахів мало представлені в промисловому 
виробництві, в науці, і якщо підуть китайці, вони просто не 
зможуть освоювати всі інвестиції. А якщо потік китайців туди 
піде, почнеться витіснення казахів і уйгурів” [Чем отличаются 
китайская… 2008]. За словами Т. Каукенової, наразі ведення сіль-
ськогосподарської діяльності в СУАР стикається із серйозною 
конкуренцією з боку ханьців, де ця сфера поставлена воістину на 
промислові рейки. Рівень безробіття серед усіх нацменшин до-
сить високий, водночас приїжджі ханьці, відомі своєї працездат-
ністю й умінням виживати в складних умовах, найчастіше “пере-
хоплюють” роботу в місцевого населення, що провокує зростан-
ня внутрішнього невдоволення [Каукенова 2015].

Р. Ізімов (Казахстанський інститут стратегічних досліджень) 
констатує: зі статистичних показників видно, що саме завдяки 
політиці планового переселення етнічних ханьців із внутрішніх 
районів на окраїни й запровадженню обмеження народжуванос-
ті серед нацменшин демографічна ситуація в Сіньцзяні зазнала 
масштабних змін [Изимов 2014]. Водночас варто відзначити, 
що в останні роки уряду КНР усе складніше здійснювати пла-
нове переселення ханьців із внутрішніх районів до СУАР. Саме 
тому переважну більшість тих, хто наразі переселяється, скла-
дають військові, співробітники Виробничо-будівельного корпусу 
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Сіньцзяну43 (нараховуючи спочатку 175 тисяч осіб, сьогодні кор-
пус виріс до 2,6 млн. службовців) [Изимов 2014; 2014а]. Р. Ізі-
мов також звертає увагу, що сьогодні спостерігається тенденція 
відтоку працездатного населення із Сіньцзяну. Їдуть в основно-
му заможні громадяни (ханьці), які мають намір повернутися у 
внутрішні райони Китаю й відкрити “свою справу”. Пересели-
тися їх змушує проблема нестабільності в СУАР. Також пересе-
ляються представники нацменшин, і це явище набирає силу з 
кожним роком. Перший потік – це нечисленна категорія молодих 
людей, які бажають здобути освіту в китайських вишах задля 
можливості в майбутньому знайти гарну роботу. Другий потік – 
численна категорія трудових мігрантів [Изимов 2014]. Так чи 
інакше, переселення ханьців із внутрішніх районів до СУАР є 
другим фактором, який викликає сумніви в багатьох казахстан-
ських експертів щодо збереження казахської етнічної громади в 
недалекому майбутньому.

“Для керівництва КНР, що володіє потужним ідейним плац-
дармом, асиміляція західних етнічних меншин, на наш погляд, є 
лише питанням часу. Таким чином, в історичній перспективі аси-
міляція казахської громади ханьською більшістю є процесом не-
зворотним”, – пише А. Макулжан, зауважуючи, що темпи асимі-
ляції лише пришвидшаться [Макулжан 2008, 36]. Казахстанські 
науковці та експерти не одинокі в таких своїх оцінках. “Останнім 
часом наших одноплемінників у Китаї хвилюють питання їхнього 
майбутнього як етносу: чи зможуть вони залишитися тувинцями 
через 50–60 років; чи збережуть наступні покоління рідну мову, 
звичаї й традиції пращурів. Побоювання ці породило поступове 
збільшення кількості китайців у цих краях”, – зазначає Ж. Юша 
після відвідин Алтайського округу ІКАО 2011 року [Юша 2011; 
див. також: Монгуш 2012]. Більшість етнологів Китаю відносять 

43 За словами того ж таки Р. Ізімова, Виробничо-будівельний корпус 
Сіньцзяну відігравав і продовжує відігравати ключову роль у проведен-
ні політики Пекіна в СУАР шляхом виконання широкого кола завдань 
з будівництва об’єктів інфраструктури, промисловості, виробництва 
тощо. Разом із тим його основним завданням залишається забезпечен-
ня внутрішньої стабільності в автономному районі, а також сприяння 
охороні державного кордону на заході [більше див.: Изимов 2014а].
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себе до прихильників теорії асиміляції [більше див.: Булдакова 
2006, 79]. Так, на думку фахівців Інституту національностей 
провінції Хейлунцзян, історичний процес і ринкова економіка 
неминуче призведуть до розчинення нечисленних народів у ки-
тайській нації [Булдакова 2006, 79].

Висновки
Матеріали, присвячені китайським казахам, час від часу зу-

стрічаються на сторінках різноманітних казахстанських ЗМІ. 
Особливу увагу до цієї тематики (як і до проблем інших казах-
ських діаспор) демонструє радіо Азаттик. Наукові розвідки та 
медіатексти, присвячені сучасній казахській громаді в КНР, пере-
важно побудовані на польових дослідженнях, опитуваннях та 
інтерв’ю з китайськими казахами та оралманами. З них випли-
ває, що казахи, які проживають на території Китаю, зберігають 
мову та традиційну культуру, задоволені долею, одержують під-
тримку від держави й здебільшого поки навіть не думають пере-
биратися до Казахстану. Казахстанськими експертами відзна-
чається сприятлива культурна політика КНР щодо підтримки й 
збереження культури казахської діаспори. Ця політика стосується 
як створення гарних умов для росту і розвитку, підтримки націо-
нальних кадрів, так і інтенсивного дослідження культурної спад-
щини казахів, зокрема в галузі традиційної медицини, музики, 
фольклору, народного декоративно-прикладного мистецтва. Па-
терналізм китайської держави щодо казахів, соціальна політика 
останніх років також позитивно сприймаються і відзначаються 
казахстанськими авторами, як і присутність казахів в органах 
місцевої влади в національних автономіях. Функціонування ка-
захськомовних ЗМІ в КНР трактується казахстанським експерт-
ним середовищем як цілком успішне, позитивно сприймаються 
і державне фінансування, і всіляке сприяння, що їх надає казах-
ськомовним ЗМІ китайська влада, і той факт, що кількість ка-
захськомовних видань у КНР неухильно зростає, як і мовлення 
казахською мовою на теле- й радіоканалах країни. Низка китай-
ських ініціатив, як-от розвиток етнографічного туризму, включен-
ня об’єктів культурної спадщини казахського народу до списків 
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нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, сприймаються 
як корисний досвід, вартий запозичення, а національна самобут-
ність, володіння рідною мовою, вкорінення в національну куль-
туру та традиції китайських казахів – як зразок для наслідування.

Отже, розглянувши низку наукових розвідок казахстанських 
істориків, етнологів, соціологів, політологів, присвячених су-
часному становищу казахської громади в КНР, можна зробити 
висновок, що головну увагу, а також захоплення в більшості з 
них викликає спроможність китайських казахів зберегти свою 
традиційну культуру та національну самобутність, попри транс-
формації та трагедії ХХ ст. Завдяки цьому вони, фактично сприй-
маються як “справжні” казахи, такі як належить. У той же час 
видається, що при оцінці сучасних змін, яких зазнає господар-
ство казахських кочівників внаслідок китайських реформ, казах-
станські дослідники набагато стриманіші. Вочевидь, збережені 
впродовж трагічного ХХ ст. і відновлені за останні десятиліття 
модернізації традиційна культура та форми господарювання 
китайських казахів, з одного боку, мають розвиток та солідну 
державну підтримку (що імпонує казахстанським науковцям-
гуманітаріям). З другого – під загрозою опиняється насамперед 
одна із засад казахської самобутності, яку вдалося зберегти в 
СУАР, – номадизм.

Модернізація Сіньцзяну виглядає з точки зору казахстанської 
наукової та журналістської еліти, зокрема, як загроза мові та тра-
диційній культурі “останніх номадів”. За великим рахунком, так 
воно і є: принаймні така підвалина традиційної казахської куль-
тури, як кочове господарство, явно перебуває під загрозою, втра-
чаючи своє звичне середовище, землі внаслідок туристичного та 
промислового розвитку регіону і внаслідок взятого владою курсу 
на широку седентаризацію національних меншин. Головне зане-
покоєння в казахстанських авторів, судячи з текстів, викликають 
запровадження двомовних шкіл і зростання кількості ханьців у 
СУАР, наслідком чого є загроза асиміляції казахів у ханському 
середовищі. єдиним виходом із ситуації багатьом авторам дослі-
джених публікацій бачиться переїзд більшості казахів КНР до 
РК. Більшість медіатекстів, присвячених казахській громаді в 
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КНР, зупиняються на проблемі оралманів, так чи інакше закли-
кають державу полегшити процес отримання казахстанського 
громадянства для оралманів і сприяти кращому облаштуванню 
китайських казахів у Казахстані.
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РозДіЛ V
СПРийНЯттЯ Китаю В СУчаСНомУ НЕПаЛі

Д. Є. Марков

1. Китай і Непал. “Старий новий” друг
Непал у період новітньої історії перебував у тіні могутньої Ін-

дії, субконтиненту, що лежить на південь від Гімалаїв. Вплив Індії, 
політичний і соціально-економічний, зрештою, культурна спо-
рідненість країн (адже все ж Непал належить до Південної Азії, 
разом зі Шрі-Ланкою та Бутаном) протягом декількох десятиліть 
зближували країни; все це спричинило до того, що гірську країну 
сприймали як всередині неї самої, так і за межами такою, що пе-
ребуває “в руках Індії”. І лише в цій відкинутій Індією тіні зали-
шалося місце для Піднебесної. І за цю “присутність” Китаю Не-
пал декілька разів намагався вхопитися як за рятівну мотузку: в 
країні, що зуміла зберегти свою незалежність у часи, коли великі 
індійські імперії занепадали, а хитрі фіранга, британці, підкори-
ли усі держави регіону, навіть сусідні з Непалом гірські й важко-
доступні Бутан та Сіккім стали протекторатами Британії, завжди 
була частина населення, знаті й інтелектуалів, що найбільшу за-
грозу бачили в перспективі бути поглинутими культурно і со-
ціально-економічно (якщо не абсорбованими політично). Вони 
апелювали до “славного минулого” королівства, розквіту культу-
ри, будівництва блискучих міст і їхніх прекрасних буддійських 
та індуських храмів, часів прославлених королів-державників і 
непереможних воїнів гуркхів та сильної держави, що простягну-
лася від Кашміру до Бутану і навіть загрожувала щойно народже-
ній Британській Індії. Зрештою, унікальність і нетривіальність 
геополітичного положення Непалу, маленької бідної гірської краї-
ни, в тому, що вона затиснута між двох азійських гігантів і на-
справді альтернативних шляхів розвитку не так багато. З часів 
Середніх віків, як вважають непальські історики, політика “лаві-
рування” була найбільш сприятливою для виживання гірського 
королівства. Слова короля-засновника сучасної єдиної непаль-
ської держави, Прітхві Нараяна, виголошені ним у XVIII століт-
ті, залишаються актуальними сьогодні: “Непал – як корінь ямсу, 
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затиснутий між двох каменів… Зберігайте мир з імператором 
Китаю. Також встановіть дружні і мирні відносини з імперато-
ром південних морів (тобто з Британською імперією, що вже во-
лоділа значною частиною Індії. – Д. М.)” [Prithvi Narayan Shah 
1964, 20]. Тільки зберігаючи цю обережну і тонку рівновагу, дер-
жава може продовжувати своє існування, інакше буде безжально 
розчавлена могутніми сусідами. Але часто вибір сторони був 
дуже простим і відбувався за принципом “або – або”. Так чи 
інакше, Непал перебував під впливом Індії, спочатку залежної, 
колоніальної, а з 1947 року незалежної.

Однак прагнення зберегти свою окрему культурну ідентич-
ність, що має схожий “генетичний код” із південним сусідом, за-
лишалося дуже важливим, хоч у XX ст. стійкою була й тенденція 
бачити Індію “другом” і “союзником” – у суспільно-політичному 
дискурсі чимало непальців вбачали розвиток своєї країни 
пов’язаним з Індією. Не менш масштабною була і схильність, що 
бере свій початок у глибині століть, ставитися до Індії більш ніж 
скептично, якщо не ворожо, причому подібне ставлення знаходи-
ло відбиток у найширшому “соціально-політичному” полі – від 
королівського палацу й уряду до домівки звичайного непальця. 
На думку пересічного непальця, “Індія завжди щось забирала в 
Непалу”, намагалася зробити гірське королівство залежним, ста-
вилася як до меншого брата і т. д. Антиіндійські сентименти, які 
були актуальними ще за часів Середньовіччя і Великих Моголів, 
стали в Непалі XX–XXI ст. звичайним явищем. Часом вибухи ан-
тиіндійських настроїв у ЗМІ в період панчаятського правління (в 
1960–80-х роках) підігрівалися, безумовно, з боку уряду (що 
контролював і самі ЗМІ), який таким чином компенсував немож-
ливість відверто висловити своє незадоволення індійською полі-
тикою стосовно Непалу. Незважаючи на це, політика низки 
традиційних партій (таких, наприклад, як Непальський конгрес 
(НК)) і політика урядів епохи панчаятів не полишала загальної 
схильності саме до основного партнера, близького культурно, – 
залишалася орієнтація на Індію. Звісно, коли була можливість 
“лавірування”, традиційної і апробованої стратегії, то Непал її 
використовував.

Водночас у країні, що тільки 1951 року перестала бути закри-
тою, традиційне суспільство, що базувалося на “недоторканних” 
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споконвічних засадах індусько-буддійської цивілізації, пережи-
вало стрімкі зміни. Модерне і традиційне співіснувало тепер, 
держава і суспільство змінювалися за траєкторіями, які все важ-
че було вгадати. Посилилися ідеї необхідності демократизації і 
лібералізації суспільства, що протягом століть жило за чіткою 
ієрархією, встановленою кастовими нормами та обмеженнями. 
За т. зв. “панчаятської безпартійної демократії” (1962–1990) Не-
пал, залишаючись єдиним індуїстським королівством, зазнав чи-
малих трансформацій, у т. ч. в цей “віддалений” куточок планети 
прийшла і секулярізація. Демократичний рух Джана Андолан 
1990 року проти панчаятської системи і за демократію та бага-
топартійність, секулярність і конституційну монархію вивів сили 
і рухи, що тільки набирали міці, перебували в латентній формі, 
на головну магістраль непальського соціального і політичного 
життя. Старі суперечності, накопичені історією, нові ідеї та ідео-
логії, – все це вимагало швидкого й адекватного реагування, ви-
рішення, однак впоратися з цими викликами було непросто – саме 
“тіло” держави і непальського суспільства стало об’єктом часом 
драматичних трансформацій і процесів; неспроможність же уря-
ду контролювати і направляти цю хвилю змін тільки пожвавила 
зростання популярності ліворадикальних ідей серед широких 
верств населення.

Сприйняття Китаю в Непалі, в першу чергу непальськими ін-
телектуалами, та й загалом широкими верствами непальського 
суспільства, пов’язано головним чином не з культурними зв’язка-
ми (адже, хоча такі й були історично, з Індією вони значно інтен-
сивніші), а з політикою. Роль Китаю (або, скоріше, те, як уявляють 
цю роль Китаю непальці) як противаги Індії в політичній сфері 
створює той “ментальний” портрет КНР. А ідеалізація Китаю, чи 
радше “незнання” цієї країни в повній мірі учасниками дискурсу 
та, зрештою, й частиною політичної еліти, в умовах кризи відно-
син з Індією майже напевно підштовхує звернутися “на північ”, а 
не “на південь”, як це традиційно маркувалося. Національна неза-
лежність – висока цінність для непальців. А значить, для захисту її 
від “загрози” (в сучасному непальському суспільно-політичному 
дискурсі подібна характеристика для Індії зустрічається особли-
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во часто в останні роки)1 необхідно звернутися до протилежної 
сили, тим більше налаштованої дуже дружньо.

На думку багатьoх непальців, Індія завжди щось забирала в 
їхньої країни (території, можливості, людські ресурси, славу). 
Стосовно ж Китаю настільки “послідовних” стереотипів ми не 
знайдемо. Хоча часи, коли встановлені були політичні зв’язки з 
Піднебесною, сягають VII століття. Непал декілька разів був ва-
салом імперії. Так, вперше Непал став союзником Китаю ще в 
добу Тан, а потім, з перервами, відновив свої місії-посольства з 
даниною до Китаю в XIV–XV століттях. Були й епізоди культур-
ної взаємодії – і про це зазначають деякі непальські інтелектуа-
ли: один із таких прикладів культурного обміну в історії – це 
творчість непальського художника, скульптора і зодчого Арніко, 
що прославився на увесь Тибет і Китай та став придворним ху-
дожником імператора в часи династії Юань, створив свою школу 
і мав учнів, вплинув на місцеві художні традиції й естетику буд-
дійської скульптури в Китаї2. Безумовно, і китайські культурні 
впливи на непальське суспільство також були. Але це, за деяки-
ми винятками, лише епізодичні запозичення чи переосмислення 
непальцями (часто через Тибет, з яким Непал мав активніші кон-
такти як з безпосереднім сусідом) певних елементів культури, 
мистецтва тощо3. Цю думку слушно підсумувала М. Слассер: 
ранні впливи були частковими, не були частиною масштабної і 
системної взаємодії, а активніший вплив Китаю стосується пізні-
шого часу [Slusser 1982, 14].

1 Наприклад, обговорення на сайті (форумі для обговорень) “Quora” 
і дискурс головних непальських ЗМІ, таких як “Kathmandu Post”, “Ne-
pali Times” та інших, переконують, що для багатьох непальців саме таке 
визначення влучне для з’ясування ролі Індії щодо їхньої країни.

2 На честь Арніко була названа сучасна автомагістраль, збудована 
Китаєм у Непалі. А в Пекіні, біля Білої ступи, спорудженої Арніко, 
йому встановлено пам’ятник. Непальський вчений-мистецтвознавець 
Бангдел, як і низка інших непальських авторів, вважає (і не безпідстав-
но), що стиль Арніко вплинув на буддійську скульптуру в Китаї, зокре-
ма на архітектуру китайських пагод вплинули непальські традиції 
архітектури, що приніс із собою митець з Гімалаїв.

3 Однак тут необхідно зазначити: це питання потребує глибшого до-
слідження.
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Невдовзі після створення великого королівства, сучасного Не-
палу, в 1768–1769 роках політичні відносини, як і контакти між 
двома країнами, поновилися. У 1780-х на політичній площині 
Китай і Непал зустрілися знов – у Тибеті. Через вторгнення не-
пальців, що наприкінці XVIII ст. проводили активну експансіо-
ністську політику на чолі з горкхалі та династією Шах (яка 
посіла трон у Катманду в 1768 році), династія Цин мала відреа-
гувати і заступитися за свого “васала”, тибетську державу. Після 
невдалої спроби 1788–89 рр. китайська армія генерала Фукананя 
1792 року змусила непальські війська відступити; китайці втор-
глися на територію гірського королівства, але були зупинені 
відчайдушним опором славнозвісних вояків гуркхів. Від імені 
імператора Фуканань уклав із правителем Непалу мир. Непал 
“підкорився”, а непальці навіть “почали перетворюватися під 
всеосяжним впливом Сина Неба, що не знає меж”. У результаті 
війни непальський правитель дістав титул вана, мав відправляти 
місії до Пекіна кожні 5 років, визнав себе залежним від імперато-
ра, але Непал не втрачав жодних територій; Китай не втручався в 
непальські справи, а данина не була обтяжливою; більше того, у 
відповідь король і його вакіли (посли) отримували чи не дорожчі 
і цінніші дари від імператора Піднебесної. Непал, що завжди ці-
нував впливових союзників, розцінив цей “васалітет” як вигід-
ний союз із могутньою силою [Марков 2014, 166–167]. Саме так 
сприймали непальські князі й союзи, і титули, що отримували 
від імператорів Великих Моголів (незважаючи на всю критич-
ність, з якою вони дивилися на південь).

Надалі уряд у Катманду тільки виграв від цього напівритуаль-
ного васалітету, адже це дозволяло стримувати британців від 
просування до Непалу: англійці не хотіли псувати відносини з 
імператором. Послідовно відправляючи місії до Пекіна аж до 
1911 р., двір у Катманду демонстрував британцям, що Непал не-
залежна держава, що не буде орієнтуватися тільки на Британську 
Індію, – зазначає непальський автор М. К. Бхаттараї [Bhattarai 
1990]. Тут Китай відіграв свою позитивну роль балансу – все як 
заповідав король Прітхві Нараян, а його книга “Дібія Упадеш” 
була настільною книгою політичної еліти (про цей аспект не за-
барилися згадати і сучасні непальці, про що йтиметься нижче).
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У XX столітті Непал намагався не робити “різких рухів” у 
відносинах із новоствореною Китайською Народною Республі-
кою. Звісно, Непал не могло не непокоїти те, що відбувалося в 
Тибеті. Погрози вождя Мао про те, що Китай претендує на всі 
країни, що його оточують, також лякали, однак далі певних де-
кларацій справа не пішла. Індія була головним союзником, на неї 
була зорієнтована і непальська економіка ще з часів Британсько-
го раджу. Для Індії Непал був форпостом субконтиненту на пів-
ночі, що захищав її від комуністичного Китаю. Геополітично “ця 
створена Богом фортеця” (за висловом короля Прітхві Нараяна 
Шаха) мала слугувати інтересам Індії. Непал був важливий з 
точки зору оборони, а також гідроресурсів (і, звісно, зараз є та-
ким для Індії). Королі та уряд не забували про те, що стратегія 
“м’якого лавірування” може принести країні свої вигоди в зо-
внішній політиці. Тому фактичну орієнтацію на молоду Індію, 
що 1947 року звільнилася від панування Британії і стрімко роз-
вивалася, уряд намагався послабити, зміцнюючи відносини з 
іншими країнами, в першу чергу з Китаєм. 1950 року був укладе-
ний Договір про дружбу з Індією, що не мав рівноправного ха-
рактеру. Це, звісно, дратувало короля і частину еліти. Саме в 
цьому контексті, ймовірно, необхідно розуміти ініціативу короля 
Махендри (1955–1972) в укладанні договорів із КНР, здійсненні 
двосторонніх візитів, а також остаточну демаркацію кордону між 
Непалом і КНР 1960 року (тибетсько-непальський кордон зали-
шався “флюїдним” із середніх віків). Антикитайських виступів у 
непальських ЗМІ того часу було значно менше, ніж подібних ан-
тиіндійських, – до таких висновків дійшов російський непаліст 
С. Луньов, проаналізувавши періодику 1960–1980-х рр. [Ледков, 
Лунев 2011, 265–290]. Такі хвилі пропаганди були рідшими, хоч 
час від часу уряд до них вдавався – все ж страх перед комуніз-
мом давався взнаки. У той же час відносини з Індією були часом 
значно напруженішими: так, наприклад, 1974 року, через приєд-
нання до Індії напівнезалежного князівства Сіккім, сусіда Непа-
лу, в непальському політикумі і суспільстві спалахнули бурхливі 
антиіндійські дискусії. Непальці громили індійські магазини, 
влаштовували протестні акції біля посольства Індії тощо. Імовір-
ний союз трьох монархій (малися на увазі Бутан, Непал і Сіккім), 
що обговорювався та підтримувався в певних колах і в цілому 
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мав бути спрямований проти Індії, назавжди був похований. По-
дібна ж ситуація виникла, коли Непал наприкінці 1960-х рр. за-
купив у КНР зброю. Індія відповіла фактичною економічною 
блокадою, закривши 13 із 15 пропускних пунктів на кордоні. Не-
пал тоді опинився на межі гуманітарної катастрофи, адже дуже 
залежав від імпорту з Індії.

Загалом можна сказати, що відносини з Китаєм були скоріше 
“рівними”, а ставлення до КНР – умовно нейтральним у непаль-
ському суспільстві і в політичній сфері. Через свою елементарну 
незалученість в активнішу співпрацю з КНР (адже будь-які такі 
спроби вдало відтерміновувала чи навіть блокувала Індія) Непал 
просто завжди був на відстані з Китаєм. Індія ж “завжди тут” (за 
висловом самих непальців); більше того, вона “тут” і в менталь-
ному вимірі, в самій свідомості непальців [Butler 2016, 124–157]. 
Індія є найбільшим партнером, саме вона фінансує чимало соці-
альних, економічних та інших проектів у гірській країні. Вона ж є 
і регіональним гегемоном, за що неодноразово критикувалася 
представниками маленьких країн. Однак в умовах надзвичайних 
змін у Непалі XXI століття, погіршення відносин між Непалом та 
Індією Китай, що завжди був альтернативою, ставав ще більше 
привабливим для непальців – завдяки підтримці цього давнього 
“друга і союзника” маленька країна може позбутися гегемонії Ін-
дії. Але, вивчивши і добре знаючи Індію, близьку і споріднену, 
непальці, тривалий час орієнтуючись тільки на південь, відзначи-
ли, що мають “дізнатися більше про північного сусіда”, відкрити 
для себе наново Китай і поглиблювати співпрацю із КНР. Через 
надзвичайну роль Індії в регіоні та інші обставини сприйняття Ки-
таю непальцями формувалося на сучасному етапі в першу чергу 
крізь призму відносин з Індією. Однією зі змін, з якими зіткнуло-
ся суспільство, є все ж зрушення в ідентичності – “пошук себе”.

2. Бодхісаттва манджушрі, Китай, ліві ідеї і “пошук себе”
Буддизм, безумовно, завжди відігравав важливу роль у житті 

Непалу. На сайті “Quora” непальці часто висловлюють свою по-
вагу до буддійської традиції як-от: “Непал – це країна двох душ: 
духу гуркхів (хоробрості) і миру, що дав Будда, – і ми завжди 
прагнемо до гармонії, поєднуючи обидві душі” [Should Nepal 
join... 2015]. Навіть численні непальські індуїсти щасливі, що 
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буддизм існує в їхній країні, пишаються його роллю, а також ти-
повим девізом: “Непал – це країна Будди”, а то й “Господь Будда 
народився в Непалі”. Звичайно, слід відзначити консолідуючу 
силу міфів, які справляють вплив на суспільство, однак треба ви-
знати той беззаперечний вплив, що буддизм мав і має в гімалай-
ській країні. 

Заслуговує на увагу і непальський буддійський міф про ство-
рення самої країни – міф, що в якомусь сенсі формує один зі 
стовпів традиційної ідентичності непальців-буддистів [History of 
Nepal 1877, 77–78]. Згідно з міфом, як розповідають старовинні 
хроніки і релігійні тексти (головний з них – Сваямбху Пурана, 
текст XV століття), у сиву давнину Непал був озером, на поверх-
ні якого “самопроявилася” Мудрість Будди у величезній квітці 
лотоса, невидима ж сутність, що кружляла над квіткою, була бо-
гиня Гухешварі. Вона ж Праджняпараміта, мудрість і Мати усіх 
Будд. Творцем же та облаштовувачем країни в буддійській леген-
ді стає бодхісаттва мудрості Манджушрі: розрубавши гори своїм 
мечем, бодхісаттва випустив воду, на місці дивовижної квітки 
звів ступу (славнозвісну ступу Сваямбхунатх, що на околицях 
Катманду), заселив край людьми, давши їм ремесла і навчивши 
обробляти землю. Ще в прадавні часи Манджушрі знав, що вчен-
ня Будди розквітне в Непалі. Але в нашому контексті цікаво, що 
місцем, країною, звідки космічний бодхісаттва прилетів до озера, 
щоб виконати ще більш давнє пророцтво і стати творцем та об-
лаштовувачем Непалу, була країна Махачін (неп. Mahacin), тобто 
Китай. Цей епізод не залишився непоміченим непальськими 
інтелектуалами-буддистами та авторами буддійського спряму-
вання. Завдяки символіці міфу, що нібито вказує на Китай як на 
давню батьківщину самого Манджушрі, ще в 1970-ті рр. з’яви-
лися такі ідеї і трактування міфу, які сприяли формуванню друж-
нього образу Китаю, хоч і для частини непальців [див.: Rospatt 
2009, 33–91]. Сучасні освічені непальці також, починаючи гово-
рити на різноманітних форумах про Китай, згадують цей міф, 
нанизуючи далі інші маркери позитивного образу Китаю – це 
мирний в основному сусід, могутній, але дружній, відносини з 
Китаєм набагато кращі, ніж з Індією, це країна, що завжди готова 
прийти на допомогу і не втручається в непальські справи, до того 
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ж це велика цивілізація (знову ж таки ці концепції, як і інші, 
може ілюструвати “Quora”).

Не випадковим видається і “співробітництво”, і гармонійна 
“співдружність” лівих ідей та буддизму4. В епоху панчаятів і 
пізніше, коли через прагнення багатьох освічених непальців 
протидіяти соціальній нерівності і несправедливості, численним 
вузлам невирішених соціально-економічних проблем, виникло 
звернення саме до лівих ідей, що, звісно, співіснували з уявлен-
нями традиційного суспільства [Whelpton 2005, 173–183]5. А спи-
раючись на певною мірою універсалістські уявлення буддизму, 
його “демократичніший” погляд на питання ієрархії, ці мислителі 
цікавим чином поєднали “три дорогоцінності” і маоїзм у своєму 
дискурсі (хоча тут треба додати: традиційний непальський буд-
дизм являє собою ієрархічну систему, а самі монахи – дві високі 
субкасти: баджрачар’ї і шак’ї; втім, буддизм справді почав прояв-
ляти певну спільність думки з лівими мислителями і силами).

4 Як і взаємодія самої традиції чи уявлень про неї в середовищі не-
пальських інтелектуалів із комуністичними ідеями. Так, у 1970–90-х рр. 
інтелектуали лівого спрямування Центрального Непалу асоціювали ліві 
ідеї і “золотий вік” трьох королівських міст (Катманду, Лалітпура і 
Бхактапура) епохи Середньовіччя, час розквіту культури, мистецтв і 
держави у Непалі; вони ж, як звертає увагу, проаналізувавши ці настрої, 
Д. Геллнер, порівнювали устрій і автономію громад храмових земель 
гутхі із “примітивним комунізмом” [Gellner 2012, 290]. Справа в тому, 
що у громадах гутхі (однойменна форма володіння землею і назва гро-
мад, що жили на ній чи прив’язані до неї; до речі, численними пожалу-
ваннями гутхі володіли та володіють і буддійські віхари) пом’якшувалися 
кастові обмеження, діяли власні настанови і правила, що мали “демо-
кратичний” характер, майно формально було спільним і розподілялося 
серед усіх членів гутхі (більше про це писав знаний непальський вче-
ний М. Ч. Регмі [Regmi 1976]).

5 Дуже показові результати опитування виборців у Непалі 1991 року – 
їх запитали про ставлення до короля Бірендри; навіть ті громадяни, що 
голосували за радикальну ліву Об’єднану марксистську партію, вірили, 
що король не просто символ нації, а є уособленням Вішну. Таких серед 
адептів партії виявилися бл. 20 %; 30 % опитаних, що віддали голос ін-
шій лівій партії – Об’єднаній марксистсько-ленінській, також підтримали 
ідею про сакральність влади монарха; а в традиційному НК відповідно 
45 % непальців, що віддали свій голос за конгресистів, вважали короля 
сакральною постаттю [Whelpton 2005, 175].
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Одним із таких перших інтелектуалів ще в 1970-х рр. був 
Ашок (псевдонім не випадковий; тут алюзія на імператора-
буддиста Ашоку) [“Asok” 1975]. Вводячи ліві ідеї в непальський 
контекст, ліві буддійські інтелектуали переконували, що поєднан-
ня буддизму і маоїзму мало стати родючим деревом, що прижи-
лося б на непальській землі і в непальських умовах.

Цей “бодхісаттвічний маоїзм” частиною комуністів, звісно, 
критикувався (адже “релігія – це опіум для народу”), однак по-
дібні ідеї продовжують циркулювати і сьогодні, а необхідність 
поєднати деякі елементи традиційного Непалу з істинною ідео-
логією комунізму не відкидається навіть радикальними маоїста-
ми з Комуністичної партії Непалу (маоїстської) (КПНм), що вели 
війну з урядом у 1996–2006 рр., адже саме це передбачає ство-
рення питомо непальського комунізму й ідеології.

Звісно, відчуваючи, принаймні на сучасному етапі, ідеологіч-
ну близькість із північним сусідом, непальські ліві дуже часто 
тяжіють до КНР6. Скепсис щодо до Індії також зустрічався серед 
лівих частіше, Китай же “автоматично” сприймався краще.

Непальські маоїсти – маобаді – у своїй ідеології поєднали ідеї 
Мао, Леніна і Маркса, розвинуті потім товаришем Бхаттараєм і 
товаришем Прачандою, лідерами КПНм, в особливу революцій-
ну ідеологію, пристосовану до непальських умов [більше про 
маоїзм у Непалі див.: Upreti 2008, 54–60]. В основу боротьби ма-
обаді ліг досвід латиноамериканських комуністів, власне перуан-
ців [Upreti 2008, 94]. З 1996 року маоїсти, висунувши радикальні 
вимоги до уряду, розпочали громадянську війну, що через глибоку 
кризу і фрагментарність держави швидко розгорілася. 2001 року, 
коли маоїсти контролювали значні території і мали велику під-
тримку населення багатьох районів королівства, Непал палав у 
війні, а маобаді поступово стискали Непальську долину, політич-
ний і культурний центр держави7. Тоді ж маобаді почали форму-
вати свої народні уряди, країну в країні.

6 Для багатьох непальців, у тому числі буддистів, Китай як загарбник 
Тибету, що пригнічує там їхніх братів, викликає більш стриману реак-
цію. “Поведінка старшого брата не дуже сприяє нам, але це не порівняти 
із тим, що робить Китай у Тибеті” [Should Nepal become…]. У середині 
1990-х комуністичний уряд у Непалі співіснував із монархією.

7 За офіційними даними, війна забрала бл. 13 тис. життів. Але на-
справді ця цифра значно більша.
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Вже перша подія, з якої починалися війна, – вручення Б. Бхат-
тараєм, лідером КПНм, прем’єру “40 вимог”, – відображає став-
лення до Індії. “Необхідно покласти край домінуванню інозем-
ного капіталу в Непалі…” – говориться в документі. Звісно, тут 
малася на увазі Індія. Так само маобаді закликали денонсувати 
“дискримінаційні договори”, зокрема Договір про дружбу 1950 ро-
ку. Антиіндійські пасажі зрозумілі, хоча товариш Бхаттараї не 
каже прямо [Bhattarai 1996]. Втручання Індії в економіку Непалу 
дратувало маобаді, вони прагнули монополізувати її в Непалі, 
націоналізувати іноземні установи, заводи і т. д.

У 2001 р., після трагічної смерті короля Бірендри та його сім’ї 
в палаці Нараянхіті8, Б. Бхаттараї звинуватив Індію відверто. На 
його думку, за вбивством стояв брат короля, проіндійський Гія-
нендра, майбутній король, що був відсутній тоді в палаці. Індія 
обвинувачувалась як “імперіаліст”. Все це залишало “вільний”, 
нейтрально заряджений простір для Китаю.

Навіть обговорюючи таке питання, як “Чому непальці не усві-
домлюють, що Китай фінансував маоїстів?”, чимало інтелектуа-
лів продовжували захищати чи виправдовувати Китай. Так, Індія 
тут уособлює “вторгнення” і “загрозу”, за висловом самих не-
пальських дописувачів. Її навіть звинувачено в розв’язанні війни 
1996–2006 рр., що нібито уряд Індії спеціально дестабілізував 
Непал для досягнення своїх імперських амбіцій. “Навіть якщо 
Китай фінансував маобаді, це не виправдовує втручання Індії в 
непальські справи” [Why do Nepalese people… 2015]. Непаль-
ський автор Б. Упреті також пише, що Індія підтримувала обидві 
сторони під час громадянської війни, керуючись лише власними 
(“імперіалістичними”) інтересами [Upreti 2010, 223]. Американ-
ський соціолог Дж. Батлер на основі своїх досліджень у Непалі 
впродовж останніх років також звертає увагу на те, що і промо-
нархічні інтелектуали, і ліві, і пересічні непальці не обходять Ін-
дію критикою [Butler 2016, 137–166]. Хоча, звісно, й у “Quora” 
лунають голоси більш традиційного поміркованого спрямування: 
непальці пропонують “дружити з обома”, підтримувати баланс 

8 1 червня 2001 року король, дуже популярний у Непалі, загинув за 
нез’ясованих обставин. За офіційною версією, його застрелив крон-
принц у стані наркотичного сп’яніння, після чого застрелився сам. Бі-
рендру шанували навіть маобаді.
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сил, як вчив їх король Прітхві Нараян. Так само й звинувачення 
сусідів у внутрішніх проблемах і нестабільності чути не від усіх – 
деякі непальці справедливо підсумовують, що чимало проблем 
необхідно шукати в самих непальцях і в їхній країні [Should Ne-
pal become…; What is the future…; If India decides to annex Nepal… 
2015; What do Nepalese people..; Should Nepal join China? 2015; 
How is the relation...; Why do Nepalese people… 2015; Do you think 
that China… 2016; Why does India…; Shouldn’t India hand…].

На межі епох для Непалу постали не тільки зміни соціально-
політичні, а й нові виклики етнічного характеру. Відбувався по-
шук нової ідентичності різних груп, що після демократичного 
руху 1990 р., а частково раніше, після 1951 року, відчули більше 
свободи і мали знайти своє місце в Непалі, його історії і культу-
рі. Послабився контроль традиційної гірської непалімовної знаті, 
і багато непальців звернулися до теми, до того маргінальної, неа-
рійської сторони культури Непалу. Це, наприклад, рух за об’єд-
нання усіх монголоїдів (“монголів”) (у Непалі можна зустріти 
різноманітні антропологічні типи; тут ця характеристика виво-
диться на перший план разом із тибето-бірманським походжен-
ням частини непальців). Китай виступає якщо не омріяним 
союзником, то “родичем” Непалу, на думку активістів цього руху 
[Gellner 2012].

3. “Близький, щедрий, завжди готовий прийти на допомо-
гу і дружній сусід” та південна “загроза”: Непал між двох гі-
гантів

У дискурсі щодо відносин з Індією, де тривають найзапекліші 
дискусії та суперечки, Індія часто дістає маркування як загроза. 
Вона асоціюється з небезпекою, причому багаторівневою. Очевид-
но, що непальці бояться південноазійського гіганта, і це певною 
мірою природно. Але, як вже зазначалося, стримане ставлення 
до Індії було притаманне непальцям історично9. Це тісно пов’я-
зано з уявленнями про власну країну як священний простір.

Так, традиційні релігійні уявлення змальовують Непал як свя-
щенну як для буддистів, так і для індуїстів мандалу [Slusser 1982; 

9 Водночас не будемо абсолютизувати, адже чимало непальців і сьо-
годні дружньо ставляться до південного сусіда, визнаючи, що ситуацію 
псують політики та пропаганда.
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Bangdel 2010; Burghart 1984, 1–20]. Центр мандали – сакральний 
і політичний. Для буддистів в основі цієї мандали лежить Чакра-
самвара мандала (Cakrasamvara mandala), де присутні декілька 
важливих для країни божеств і коли простір сакральної діаграми 
з її “сегментами” та той чи інший простір “асоціюються” й на-
кладаються (в цьому разі мандала накладається на реальний про-
стір країни Непал). Одним із важливих священних місць є ступа 
Сваямбху, як і мандала, створена Манджушрі, згідно з міфами 
Непалу. Непальці вірили в особливу святість країни-мандали: 
відповідно до засад індуїзму король мав підтримувати і ритуаль-
ну чистоту володіння, межі якого відзначали важливі храми. Пе-
реконання, що вони живуть у цьому священному просторі, тим 
більше утверджувало непальців у думці про обраність їхньої 
країни і в порівнянні з Індією, що до того ж була “забруднена” 
іноземним пануванням мусульман і європейців, стверджувало 
автономний і винятковий статус “чистої” землі, дхармічної, та-
кої, що живе відповідно до закону і давніх традицій [Gellner 
2012; Gellner 1986, 124]. Непальські посли, торгівці (в т. ч. буд-
дисти) обов’язково мали пройти усі необхідні церемонії очищен-
ня після повернення з Індії – про це йдеться у джерелах 
XVII–XVIII століть [Burghart 1984, 1–14]. Тому на прохолодне, 
відсторонене ставлення до мешканців півдня в пізніший час про-
сто накладалися нові ідеї, міфи і репрезентації Індії.

Цікавим у цьому контексті є те, як змінювались уявлення буд-
дистів у Непалі XV століття про себе – саме тоді остаточно 
оформлюється текст Сваямбху Пурани, що розповідає нам міф 
про походження країни – про нього вже йшлося. Так, як зверта-
ють увагу шотландський дослідник непальського походження 
У. Туладхар-Дуглас і німецький автор О. Роспатт, міф однозначно 
маніфестує незалежне зародження країни і сангхи в Непалі у 
прадавні часи (задовго до історичного Будди), причому за учас-
тю могутнього і мудрого бодхісаттви [Tuladhar-Douglas 2006; 
Rospatt 2009]. Це була реакція на зміни й у відносинах з Індією, 
де буддійське вчення на той час майже занепало. Хроніки, свя-
щенні тексти та ідентичність, що вони так чи інакше формували, 
дистанціюють Непал від Індії, в якомусь сенсі її не помічають. 
Звісно, окрім зовнішнього чинника таких трансформацій, були і 
внутрішні, однак для нас тут важливо, як реалізовувався сам ме-
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ханізм конструювання ідентичності й позиціювання себе стосов-
но Індії. Тоді, у XV столітті, відбувалася трансформація уявлень 
про себе, країну й оточення; так само в нових умовах непальці, 
зазнаючи безпрецедентних змін у суспільстві і державі, намага-
ються дистанціюватися від Індії, віднайти себе в іншій, “альтер-
нативній” ідеології, причому вдаються знов до елементів власної 
традиційної культури, навіть звертаються до міфу, що 600 років 
тому став прапором середньовічної “революції” цілого комплек-
су уявлень, практик. Безумовно, ця аналогія непряма, але заслу-
говує на увагу. Зрештою, в 1400-ті рр. сильного впливу Китаю на 
Непал не було, і він не мав миритися із присутністю азійського 
гіганта на півночі.

Увесь нинішній дискурс, де Індія стає “загрозою”, “країною, 
що завжди щось забирала в нас”10, а Китай – “близьким, щедрим 
другом”, що “завжди, ще з 1792 року, був союзником”, є резуль-
татом драматичних подій, громадянської війни, радикалізації 
частини суспільства, глибокої економічної кризи, змін і пошуків 
власне себе, своєї ідентичності за умов, коли освячена релігією 
монархія перестала існувати11 [Should Nepal join China? 2015]. 
Тут доречно процитувати самих непальських коментаторів: «I feel, 
the answer to Long-term Strategy “Is handing over Nepal’s defense 
to China the only option left for Nepal to prevent itself from becoming 
another bihar?” will do proper justice to your curiosity» [If India 
decides to annex Nepal… 2015]12.

Нинішня держава має ліве спрямування, на чолі знову (з 
2016 р.) лідер маобаді товариш Прачанда, тільки тепер на пар-
ламентській лаві. Безумовно, маоїсти та інші комуністи став-
ляться до КНР без підозр і остраху, з яким озираються на Індію. 

10 Тут маються на увазі деякі території, якими володів Непал до війни 
з Англією в 1814–16 рр. Кумаон, Гаркхавал, частина Сіккіму, Дарджи-
лінг та інші землі увійшли до складу Британської Індії. Після 1947 року 
Непал сподівався на їхнє повернення, однак марно.

11 Цього змогли добитися маоїсти на чолі з Прачандою парламент-
ськими методами: “республіка або війна” – такий вони поставили уль-
тиматум НК та іншим партіям, що хотіли зберегти конституційну мо-
нархію.

12 Штат Біхар відомий як найбільш кримінальний і неблагополучний 
штат Індії.
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Масштабні проекти Індії в Непалі для них “вторгнення”; питан-
ня водних ресурсів зосередило навколо себе низку конспіроло-
гічних теорій, де Індія постає як “гідроімперіаліст” (прагне 
контролювати усі непальські водні ресурси). Про це чимало пи-
шуть непальці: політики, інтелектуали, дослідники [див.: Butler 
2016, 124–157; Shrestha 2014]. Так, Р. Шрестха вважає, що “коло-
нізація” водних ресурсів Непалу почалася ще в 1920-х рр., за ко-
лоніального режиму, продовженням якого для частини непальців, 
для маобаді і лівих (наразі дуже впливових), є Індія.

Через внутрішньонепальські суперечності між мешканцями 
півдня Непалу (також відомими як мадхеші, як правило, більш 
поміркованого, проіндійського спрямування) і мешканцями гір-
ських регіонів щодо нової Конституції 2015 року Індія на під-
тримку проіндійських мадхеші, традиційно дискримінованих 
гірською елітою, фактично запровадила торгово-економічну бло-
каду. Ця обставина ще більше підштовхнула ліві партії і навіть 
НК (раніше монархічну проіндійську партію) до співробітництва 
з КНР. Непал потерпав від економічної і паливної кризи. Тому 
уряд знайшов вихід – у жовтні 2015 року був укладений “істо-
ричний договір із КНР”. Зокрема, з монополією індійських ком-
паній було покінчено, віднині Китай зобов’язався постачати 
паливо тощо [Should Nepal join China? 2015; Nepal inks… 2015].

Тепер непальці “прорубували” енергетичний “коридор на пів-
ніч”. Відбулися двосторонні візити на високому рівні і святку-
вання 60 річчя з дня встановлення дипломатичних відносин між 
КНР і Непалом. У січні 2017 року у спільній заяві представники 
трьох партій: провідної промонархічної Раштрія Праджатантрік 
Парті (Rastriya Prajatantra Party), Об’єднаної марксистсько-ленін-
ської та НК – проголосили, що відходять від орієнтації на Індію. 
Відтепер її місце займе Китай. “Ми маємо ближче роздивитися 
нашого північного сусіда”; “Непал і Китай завжди були друзями, 
а відносини були безконфліктними”.

Однак і від політики лавірування, на щастя для багатьох не-
пальців, що не є відданими прихильниками КНР, Непал не від-
мовлявся: частина суспільства закликала порозумітися з обома 
сусідами; а уряди КНР і Непалу також декларували, що еконо-
мічний коридор, який вони будують, має зблизити не лише Не-
пал і Китай, а й Індію.
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Висновки
Як бачимо, сприйняття Китаю в Непалі тісно переплітається з 

Індією, причому на різних рівнях, у тому числі і на культурному, 
хоча найважливіший вектор, що формує це сприйняття, – полі-
тичний. Саме із ситуативними спалахами антиіндійських (як 
правило, політичних) настроїв необхідно пов’язувати і спроби 
Непалу наблизитися до КНР.

За умов глибокої внутрішньої кризи, соціально-політичної й 
економічної, змін в ідентичності, “пошуку себе”, приходу до вла-
ди лівих партій, що тяжіють до КНР і з легкістю апелювали до 
традиційного непальського “скепсису” щодо південного сусіда, 
важливість Китаю зросла. Впливають на думку освічених не-
пальців та інтелектуалів і різноманітні “конспірологічні теорії”, 
страхи, пов’язані з уявленнями про Індію як “імперіаліста” та 
“загрозу”, яка завжди “щось забирала в Непалу”. Водні ресурси – 
одна з таких тем. Економічна ж, майже однобока, орієнтація на 
Індію ще більше підштовхувала непальців, які завжди пишалися 
незалежністю країни (вона уникла долі перетворення на коло-
нію), шукати в Китаї союзника. Отже, Китай виступає як альтер-
натива Індії. Китай тут з’являється в уяві непальців як “близький, 
щедрий, завжди готовий прийти на допомогу і дружній сусід”.

Конструювався і “культурологічний” образ Китаю-друга. Тут 
непальські інтелектуали й еліта звергаються до історії і до тра-
дицій – вони буквально осмислюють Китай крізь призму тради-
ційних уявлень, практик і звичаїв тощо. Особливо тут необхідно 
сказати про “братерство” і “співробітництво” між маоїзмом та 
буддизмом – непальські ліві буддійського бекграунду висували 
ідеї поєднання шляхів Мао і Будди як єдино можливий варіант 
ідеологічного розвитку та соціально-політичних трансформацій. 
Китаю в цьому дискурсі переважно належить позитивна роль, як 
великій країні зі спорідненою ідеологією. 

Варто зазначити, що звернення до Китаю, що особливо поси-
лилося вже у 2000-ні рр., в епоху знакових трансформацій у Не-
палі, є наслідком своєрідної “втоми” від домінування Індії, з 
одного боку, а з другого – тим що Китай насправді ще не від-
критий, не відомий до кінця для непальців (Непал тривалий час 
перебував, так би мовити, на значній відстані від Китаю, не від-
чував себе залежним; ніколи не був окупованим чи повноцінно 
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переможеним Китаєм). Це призвело до того, що “нейтральна” 
лакуна у ставленні до Китаю почалася заповнюватися ідеалізова-
ним позитивним образом “вірного і старого друга”, на противагу 
“південній загрозі” (тобто Індії). 

Частина ж суспільства, безумовно, зберігає поміркованіше 
ставлення і до КНР, і до Індії. Вони також цінують свою неза-
лежність, і лавірування в цьому питанні залишає Непалу шанс 
вижити. Частина еліти та інтелектуалів не хотіли б розривати 
зв’язки з Індією (адже споріднена, близька Індія може допомогти 
зберегти свою й індусько-буддійську, і південноазійську ідентич-
ність; Китай же для них можна охарактеризувати як “невідоме 
нейтральне”). Непал завжди намагався лавірувати між двох гі-
гантів: концепція необхідності дружби з обома могутніми сусіда-
ми все одно залишається однією з перспективних засад. Однак 
нові виклики, ліве спрямування і посилення прокитайських на-
строїв у непальському суспільстві не можна не констатувати.
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SUMMARY

The collective monograph ‘China in the Eyes of Asia’ represents a 
collection of essays reflecting on the perceptions of China from the 
perspective of communities, elites and mass media in a number of 
Central, Eastern, South-Eastern and Southern Asian countries. The 
book sheds light on China’s manifold complex images that its neigh-
bors have developed, while also contemplating on how these images 
may have influenced relations between countries and political deci-
sion-making.

The book represents a collective effort of experts in history, phi-
losophy and history of ideas, as well as cognitive linguistics and dis-
course analysis. Methodological preferences of each particular author 
have been predetermined mainly by his or her experience and exper-
tise, resulting in a cross-disciplinary panoramic view of China as seen 
by some of its historic neighbors. When it comes to the temporal scope 
of the research, the authors were particularly keen to examine the 
neighbors’ perceptions of the image of a new, modernized China. 
This image emerges through a combination of stereotypes, cultural 
filters and standpoints, since every country operates out of its own 
historical, ethnolinguistic and cultural context. 

The sources for this study include corpora of political texts, public 
political speeches, media texts, as well as scholarly, analytical and 
historical research papers. Media create a linguistic image of China 
on the basis of culturally idiosyncratic ideas, values and sociopoliti-
cal preferences.The image of a modernized China is of great interest 
to the foreign media. In Asian media, China accounts for the majority 
of current media coverage under the rubric of foreign news. The me-
dia affectively contributes to the creation and reproduction of a na-
tional narrative of the world, which may be described as a set of 
images of particular countries. In creating these images the media is 
benefiting from a variety of techniques, including the selection of 
topics, linguistic and stylistic tools, as well as the manner, in which 
the historic context is being applied. The book provides an in-depth 
analysis of these techniques by studying materials that have appeared 
in some Asian media.

Chapter I ‘China in the Modern World: China’s Peaceful Rise, Na-
tional Rebirth and Soft Power’ by V. O. Kiktenko demonstrates that 
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the Chinese development model, its peaceful rise policy and the quest 
for an Asian identity based on the historic achievements of the Chi-
nese civilization are the most important elements of modern values 
and the world outlook as reflected in China’s political and scholarly 
discourses. The notions of China’s ‘peaceful rise’, the ‘Chinese 
dream’ and ‘national rebirth’ are, however, viewed differently by other 
countries. Some countries see them in a positive perspective as a 
stimulus to the development of bilateral ties, while others see them as 
a disturbing factor in light of China’s fast growing influence on va-
rious social, political and economic processes. The Chapter, among 
other things, examines the United States, Japan and South Korea’s re-
sponse to China’s policy initiatives. Of particular interest is the ana-
lysis of soft power policy, which is seen in China as a part of the 
national development strategy, or as an element of the country’s fo-
reign policy, and plays an important role in creating a new image of 
China, in particular, in the neighboring countries. Over the last de-
cade, China has been implementing a new national transformation 
strategy aimed at upgrading China from the status of a regional coun-
try to a global leadership role, with the soft power policy as one of its 
essential policy tools. The strategy in based on a presumption that the 
Chinese values, however different those may be from Western values, 
could be accepted not only by Asia, but also by the whole world. The 
Chapter draws attention to the fact that China still finds itself in the 
process of a dramatic social, economic and political change, which is 
far from being complete.

Chapter II ‘The Vietnamese View of China: The Case of an Asym-
metrical Neighborhood’ by V. A. Musiychuk deals with the Vietna-
mese perception of the image of China as a factor that creates an 
asymmetrical relationship. The chapter examines the image of China 
as a verbalized notion that represents perceptions of the country, its 
regime, historical development and the modern state, as well as per-
ceptions of the Chinese people and everything that has anything to do 
with China. By studying the regularity of resorting to metaphorical 
means in order to present the notion of CHINA in Vietnamese media 
discourse, the author has identified main trends in how the image of 
China is represented by the Vietnamese media. A separate subchapter 
studies the Vietnamese vision of the development of relations be-
tween the Socialist Republic of Vietnam and the People’s Republic of 
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China by showing the main milestones in changing assessments of 
the historical evolution and the current state of Vietnamese-Chinese 
relations in Vietnam’s political discourse. The author demonstrate-
showthe relations between the two countries have being changing-
dramatically from family and friendly to openly hostile ones and 
visa-versa. Theauthor not only documents Vietnam’s current percep-
tions of China but also provides a model of the two countries’ asym-
metrical relationship.

Chapter III ‘China in the Ideology of Japanese Pan-Asiaism’ by 
S. V. Kapranov studies the Chinese vector as the main trend in Japa-
nese Pan-Asianism. With the borders of ‘Asia’ not clearly defined, 
Japanese Pan-Asianists believed that Eastern Asia was the core of 
Asia, with China being the core of Eastern Asia. The chapter careful-
ly examines the specific nature of every period from the rise of Pan-
Asianism in the 19th century to the present time. It also traces changes 
in the Japanese Pan-Asianism in general and in the way it treats Chi-
na in particular. The author argues that the idea of popular solidarity 
and the regional integration of Asian countries still remains relevant. 
This is evidenced, among other things, by the Eastern-Asian com-
munity’s project, which reflects the sentiment of the various regional 
elites. However, there is no consensus in Japan as to the future of 
such partnership: politicians and intellectuals, although understan-
ding that China will inevitably be the leader in the region, would 
rather prefer that Japan retains its leadership positions. The future 
of the East Asian community as a project depends on whether or not 
a model balancing the interests of China, Japan and ASEAN could 
beachieved.

Chapter IV ‘The Status of the Kazakh Ethnic Community in the 
21st Century China: Kazakhstan’s Vision’ by I. V. Otroshchenko lists 
out some of the priority topics for the Kazakh publications covering 
this subject. These include the Chinese Kazakhs maintaining their 
language, traditions and culture, the Chinese Kazakh media develo-
ping successfully, social and economic changes, as well as the possi-
bility of the Kazakh ethnic community assimilating into a Han 
majority as the government’s initiative to develop China’s western re-
gions is implemented. China’s paternalism with respect to Kazakhs, 
the social policy conducted over the last several years, as well as fa-
vorable cultural policy are appreciated and approved of by Kazakhstan 
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writers. The latter also welcome Kazakhs’ participation in the local 
authorities of the regional autonomies. The Kazakhstani expert com-
munity also appreciates China’s efforts to ensure the successful func-
tioning of the Kazakh media. At the same time, some Kazakhstani 
writers see the modernization of Xinjiang as a threat to language, tra-
ditions and culture of their nomadic people. Their main concern is 
that the introduction of bilingual schools and the increasing number 
of Han in Xinjiang, which comes as an element of its modernization, 
will lead to the assimilation of Kazakhs into the Han environment. 
Most authors argue that Kazakhs resettlement to Kazakhstan is the 
only solution.

Chapter V ‘The Image of China in Present-day Nepal’ by 
D. Ye. Markov addresses the perception of China in Nepal. The chap-
ter shows that Nepal’s current perception of China was largely in-
fluenced by the former’s relationship with India. The author attributes 
Nepal’s pivot to China, which became apparent in the 2000s when 
Nepal was undergoing cardinal changes, to Nepal’s fatigueresulting 
from a long period of Indian dominance, as well as to China not 
having been fully discovered by the Nepalese. The author believes 
that Nepal’s present-day social and political discourse, where India is 
represented as a threat and China as a close and generous friend, has 
the resultedfrom a series of dramatic events in the recent Nepalese 
history. These events include the civil war accompanied by the radi-
calization of a part of the Nepalese society, a severe economic crisis, 
as well as the country’squest for its own identity after the monarchy 
consecrated by religion ceased to exist. Although Nepal’s foreign 
policy is still based on maintaining friendly relations with both coun-
tries, a pro-Chinese sentiment in the Nepalese society is clearly be-
coming more pronounced.

The authors of the collective monograph have attempted to pro-
vide answers to the following key questions: how do the neighboring 
countries perceive China, what role China plays globally, how has 
the image of China changed in their discourses, and how have all 
thesechanges affected the international relations. The variety of-
methodological perspectivesand material as used by the authors have 
helped produce a multidisciplinary reflection on the changing ima-
ge(s) of modern China as it appears inthe eyes of its neighbors.
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