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Від імені народу України та від себе особис-
то щиро вітаю дружній китайський народ із 65-ю 
річницею проголошення Китайської Народної 
Республіки. 

За ці роки Китай пройшов багатогранний 
шлях побудови миролюбної і процвітаючої дер-
жави, яка наразі посідає особливе  місце у сві-
ті. Переконаний, що китайський народ і надалі 
успішно вирішуватиме завдання забезпечення 
сталого розвитку своєї країни. 

Сьогодні відносини між Україною та Китайсь-
кою Народною Республікою, в основі яких бага-
торічна дружба, взаємоповага і довіра, вийшли 
на якісно новий, стратегічний рівень. Перед нами 
відкриваються реальні перспективи для форму-
вання дипломатичних, економічних та культур-
них зв’язків.

Наші держави – надійні партнери у світо-
вій економіці і політиці. Наявний потенціал дає 
можливість Україні та Китаю досягти вагомих 
практичних результатів взаємодії, які забезпе-
чать збільшення двостороннього товарообігу, 
поглиблення міжрегіональних зв’язків, розши-
рення науково-технічного та культурно-гумані-
тарного співробітництва.

Упевнений, що подальше зміцнення відно-
син стратегічного партнерства між Україною і 
Китайською Народною Республікою сприятиме 
всебічному розвитку обох країн. 

Користуючись нагодою, бажаю всьому ки-
тайському народові миру, добра і благополуччя.  

乌克兰总统彼得·波罗申科电贺中华人
民共和国成立六十五周年

值此中华人民共和国65周年华诞之际，
我谨代表乌克兰政府及乌克兰人民向中国政
府及中国人民致以热烈的节日祝贺和兄弟般
的亲切问候！

历经65周年之不懈努力，伟大的中华民
族所建立的这个伟大的国家已经取得了举世
瞩目的辉煌成就，从而在世界上具有举足轻
重的地位和深刻的影响。而且，我坚定地相
信，在未来，中华人民共和国依然会积极健
康地大步向前迈进。

今天，乌中两国在多年的友谊和互信的
基础上、在世界经济形势和政治格局的变化
中已经形成了可靠的战略合作伙伴关系,并
已经在外交、经济、文化等领域开展了紧密
的、具有广阔前景的合作。而且，乌中两国
在进一步推动双边贸易发展、深化区间关
系、扩大科技与人文合作等方面还具有亟待
双方共同开发的巨大潜力。

因此，我非常有信心地期待乌中两国之
间的战略合作伙伴关系能得到进一步的巩固
和加强。

再次祝愿乌中两国繁荣昌盛、人民幸
福、和平健康！

乌克兰总统 彼得·波罗申科

Президент України

Петро Порошенко

Вітання Президента України П.О.Порошенка
китайському народові з нагоди 65-ї річниці проголошення Китайської Народної Республіки
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Сьогодні виповнюється 65 років від дня за-
снування Китайської Народної Республіки. За 
ці 65 років Китай пережив грандіозні зміни – 
рівень життя народу постійно зростає, міжна-
родний статус та вплив посилюються, завдяки 
послідовному розвитку економіка Китаю вже 
стала другою у світі за розмірами. Сьогодні ки-
тайський народ старанно працює над втілен-
ням «Китайської мрії», в яку закладені прин-
ципи справедливості, демократії, свободи та 
процвітання. Досягнення «Китайської мрії» не-
се ще більше благополуччя для всіх країн сві-
ту, включаючи й Україну. За 22 роки від по-
чатку встановлення дипломатичних відносин 
між Китаєм та Україною сфери співпраці двох 
країн постійно розширюються. Сільськогоспо-
дарська промисловість, енергоресурси, будів-
ництво інфраструктури, високотехнологічне 
виробництво – рівень співробітництва у цих 
галузях безперервно зростає. Контакти у гума-
нітарній сфері повсякчас розширюються: зна-
чних результатів досягнено в області науки та 
техніки, освіти, культури, у спорті та туризмі. 
Відносини між народами обох країн стають що-
дня активнішими – 22 пари міст-побратимів, 5 
Інститутів Конфуція стали містком, що підтри-
мує дружні зв’язки між Китаєм та Україною.

Співробітництво Китаю та України має міц-
ний фундамент та величезний потенціал. Китай 
високо оцінює стратегічне партнерство з Укра-
їною і сподівається продовжувати будувати 
міцні та стабільні зв’язки з Україною на основі 
взаємоповаги, рівності та взаємовигідності.

Нарешті, бажаю, щоби дружба між Китаєм 
та Україною постійно працювала на благо обох 
країн та їх народів.

今年是中华人民共和国成立65周年。65
年来，中国发生了翻天覆地的变化，人民生
活水平不断提高，国际地位和影响不断增
强，中国现已逐渐发展成为世界第二大经济
体。当前，中国人民正在以辛勤的努力，编
织着公平、民主、自由、繁荣的“中国梦”
。“中国梦”的实现也将给包括乌克兰在内
的世界各国带来更多的机遇。中乌建交22年
来，两国合作领域不断拓宽，农业、能源资
源、基础设施建设、高科技等领域的务实合
作水平不断提高，人文交流不断扩大，科
技、教育、文化、体育、旅游等领域的合
作取得丰硕成果，两国的民间交往日趋活
跃，22对结好省市，5所孔子学院，为两国
人民搭建了友好交往的桥梁。中乌合作有着
坚实的基础和巨大的潜力，中国高度重视中
乌战略伙伴关系，愿在相互尊重、平等互利
的基础上，推动中乌关系持续健康稳定的向
前发展。

最后，祝愿中乌友好不断造福于两国和
两国人民！

Надзвичайний та 
Повноважний Посол КНР в 
Україні 

Чжан Сіюнь

Вітання Надзвичайного та Повноважного Посла КНР в Україні Чжан Сіюня у спеціальному 
випуску журналу «Україна-Китай» за 2014 рік до дня заснування КНР

张喜云大使在《乌克兰－中国》2014年国庆专刊上的致辞
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Від імені Посольства України в КНР та від себе особисто щиро вітаю братній народ Китаю з 
65-ю річницею проголошення КНР! 

Завдяки самовідданій та невтомній праці китайського народу протягом усіх цих років Китай 
сьогодні посів чільне місце серед провідних країн світу, демонструючи значні успіхи у зміцнен-
ні власної економічної могутності. Прагнення Китаю до вирішення економічних, демографічних, 
екологічних, соціальних та інших проблем шляхом побудови гармонійного суспільства, є яскра-
вим прикладом для інших країн і надає впевненості у можливості вирішення головних викликів 
XXI століття спільними зусиллями світового співтовариства. 

Важливо, щоб на основі довіри, дружби та взаєморозуміння країни продовжували вибудовувати 
зовнішньополітичну взаємодію, гарантуючи мирне життя та сталий розвиток своїх народів. 

Перевірені часом традиційно дружні відносини між Україною та Китаєм продовжують наповнювати 
практичним змістом стратегічне партнерство між нашими державами. Впевнений, що активна співпра-
ця у політичній, торговельно-економічній, науково-технічній, військово-технічній та гуманітарній сфе-
рах між Україною та Китаєм сприятиме не лише розвитку наших країн, але й зміцненню політичної та 
економічної стабільності у світі. 

Знаю, що увесь китайський народ з великою симпатією ставиться до України, так само як 
український народ щиро радіє успіхам Китаю у розбудові власної держави.  

У ці святкові дні щиро бажаю братньому китайському народові мирного неба над головою, 
злагоди, процвітання та успіхів у втіленні Великої китайської мрії!

Надзвичайний та Повноважний 
Посол України в КНР

 Дьомін О. О.

Вітання Надзвичайного та Повноважного Посла України в КНР О. Дьоміна з нагоди
65-ї річниці проголошення Китайської Народної Республіки
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Дорогі друзі!
Вітаючи китайський народ зі святом 65-річ чя 

утворення КНР, хотів би побажати про цвітання 
і миру, нових звершень у реформах і перетво-
реннях, які демонструє ваша країна. Бажаю не 
зупинятися на шляху до визначеної мети побу-
дови сильної, демократичної, гар мо нійної дер-
жави! Бажаю успішного втілення прагнень та мрій 
китайсь кої нації.

Влада столиці України — міста Києва, який 
має побратимські зв’язки зі столичним Пекі ном 
та містом Ухань, готова до розвитку від носин 
взаємовигідного партнерства з китай сь кою сто-
роною на всіх рівнях. Досвід розвитку і модерні-
зації китайсь ких міст вважаємо цін ним для нас 
і готові до активізації співпраці. Сьогодні попри 
складну ситуацію в Україні, ми прагнемо до ново-
го життя, наша мета, щоб кия ни стали справжні-
ми господарями у своєму місті, а Київ – успішною 
європейсь кою столицею.

Київський міський голова 

Кличко В. В.

尊敬的朋友们！
首先，热烈庆祝中华人民共和国成立65

周年！
与此同时，衷心祝愿贵国在改革转型过

程中不断取得新成就和在达到自己的目标的
进程中不断取得新进步，从而建立一个强
大、民主、和谐、繁荣的国家，尽快实现中
国梦。

乌克兰首都基辅市和中国首都北京市以
及湖北省武汉市建立了友好城市关系。贵国
城市的发展以及现代化的进程为我国城市特
别是基辅市的建设提供了宝贵的经验和教
训，因此，我希望基辅市和贵国在诸多方面
更加深入的发展互利互动友好合作关系。

今天，在诸多困难和挑战面前，乌克兰
人民一如既往地为追求新生活和实现美好梦
想而努力奋斗着。我们的目标是：基辅人民
将成为基辅的真正主人；基辅市将成为一个
成功的欧洲国家的首都。

基辅市长 维塔利·克里琴科

Вітання Київського міського голови В. В. Кличка
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Від імені Українського союзу промислов ців і підприємців, ділових організацій та об’єд нань 
України хочу привітати наших ко лег — представників реальної економіки Китай ської Народної 
Республіки з 65-річчям від її заснування! Дозвольте висловити вели  ку повагу в зв’язку з вражаю-
чими досягненнями – за останні роки країна здійснила потужні економічні реформи, стала міцним 
вироб ни ком сучасної конкурентоспроможної про  дук  ції та відомим гравцем на світових торго-
вельних ринках. 

Ми пишаємося тим, що Китайська Рес публіка є активним торгово-економічним пар тнером 
України, і наші зв’язки продовжують розвиватися.  Китай має високі наукові, ви роб  ничі, техноло-
гічні досягнення, які відомі і схвалені у всьому світі. Переконані, українсько-китайська співпра-
ця має невичерпаний по тен ціал, та розраховуємо на стрімку динаміку розширення традиційних 
економічних зв’язків між нашими країнами. 

Бажаю КНР процвітання, посилення сво їх позицій на міжнародній арені, сталого роз  вит ку у всіх 
сферах, нових партнерів серед світо вої спільноти. Нехай мудрість і працелюбність великого народу 
допомагають зробити країну потужнішою і сильнішою!

Президент Українського 
союзу промисловців
і підприємців, співголови 
парламентського 
об’єднання «Економічний 
розвиток»

Кінах А. К. 

Вітання президента Українського союзу промисловців і підприємців, співголови
парламентського об’єднання «Економічний розвиток» А. К. Кінаха
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Шановні друзі!
Україна має великий інтерес до Китаю, видатних  досягнень його народу у всіх сферах життя. Осо-

бливий інтерес українські підприємці проявляють до успіхів у розвитку китайської економіки, і, най-
головніше, до подальшої активізації українсько-китайської співпраці у торговельно-економічній та 
інвестиційній сферах. 

Пріоритетними галузями для нашого двостороннього співробітництва ми вважаємо авіаційну і 
космічну галузі, у тому числі, спеціальне приладобудування. Актуальними для поглиблення спіль -
ної роботи залишаються агропромисловий сектор, переробка та утилізація твердих від ходів, вітрова 
енергетика. Є велике зацікавлення у співпраці над розвитком технологій видо бутку вугілля з тонких 
пластів. Планується збільшення обсягів експорту українського вина на китайський ринок та сприян-
ня поширенню інформації про туристичні можливості серед гро мадян двох держав.

У грудні минулого року понад 100 українських підприємців, а також представники національ-
ної та регіональних торгово-промислових палат України, взяли участь у дру гому Українсько-ки-
тайському бізнес-форумі, що відбувся в Пекіні. Двосторонні бізнес-пере говори ознаменувалися 
підписанням цілого ряду угод і контрактів. Зокрема, контракти та меморандуми з китайськими 
партнерами підписали вітчизняні підприємства «Мотор-Січ» «ФЕД», «Ніжинський жиркомбінат», 
«Крюківський вагонобудівний завод» тощо.  

Під час офіційного візиту до Пекіну ми побачили конкретні досягнення Китаю за останні роки 
реформ, динаміку перетворень, які дали можливість сьогодні створити другу економіку світу за об-
сягами ВВП. 

Ділові кола України з великою зацікавленістю сприйняли програму китайського керівництва 
щодо нової фази економічних реформ до 2020 року. Ринковим відносинам буде відведено дійсно 
провідне місце в китайській економіці, спрощені процедури для започаткування і ведення бізнесу, 
виключено адміністративне втручання. Все це ми розглядаємо як сприятливі можливості для ак-
тивізації торговельно-економічного співробітництва наших країн. 

Цікавим для нас є досвід співпраці Китаю з закордонними торговельними партнерами у зв’язку 
з організацією в Шанхаї в кінці вересня 2013 року зони вільної торгівлі, в якій будуть створені спри-
ятливі умови для іноземних інвесторів і компаній.  Ми бажаємо успіху цьому проекту і, зі свого боку, 
будемо активно заохочувати українські компанії для участі в ньому. Це сприятиме зростанню вза-
ємного інвестування. 

ТПП України готова надавати підтримку китайським бізнесменам у пошуку партнерів в Україні. 
За останні два роки зусиллями ТПП України було проведено близько двадцяти різноманітних діло-
вих заходів, на яких китайські бізнесмени змогли встановити безпосередні контакти з українськи-
ми партнерами як в Києві, так і в регіонах нашої держави. 

Китайська приказка говорить: «Бажаєш побудувати високу вежу — починай з фундаменту». 
Упевнений, що спільними зусиллями ми вже заклали надійний фундамент наших відносин, тож за-
раз настав час виводити співпрацю на новий рівень.  

Вітаю народ Китаю із 65-річчям утворення Китайської Народної Республіки! Від усієї душі ба-
жаю миру, благополуччя та процвітання! 

Президент 
Торгово-промислової 
палати України 

Чижиков Г. Д.  

Вітання президента Торгово-промислової палати України Г. Д. Чижикова
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Вітаю весь дружній китайський народ з 65-ю річницею утворення Китайської Народної Республі-
ки. Китайська нація  має славетну 5-тисячолітню історію, але цей період, особливо останні 30 років 
реформ і відкритості, став часом найшвидшого розвитку Китаю, створення великого чуда в світі. 

У першій половині цього року двосторонній товарообіг між Україною і Китаєм становить 1,7 
млрд. доларів. За останні роки, Китай став найбільшим торговим партнером України. Висловлюю 
впевненість у тому, що ці  контакти між Китаєм та Україною стануть ще тіснішими.

Необхідно також відзначити, що в нинішньому році виповнюється 22 роки з дня встановлення 
дипломатичних зв’язків між Китаєм і Україною.  Відкриття представництва ICC  в Шанхаї дода-
ло нові сили розвитку двосторонніх відносин і сприятимуть просуванню і поглибленню обмінів і 
співпраці двох країн у різних сферах.

Якщо аналізувати стан торговельних відносин між Україною та Китайською Народною Респу-
блікою, можна з упевненістю стверджувати, що Китай є другим за обсягами експорту укра їнським 
партнером після Туреччини. Таким чином, серед зовнішньополітичних пріоритетів України Китай 
розташовується на особливому місці. Протягом десяти років експорт Китаю в Україну збільшився 
практично в тридцять шість разів.

Активно розвивається співпраця в галузі енергетики та нових джерел енергії. В даний час укра-
їнські та китайські компанії активно вивчають конкретні проекти співпраці в сфері енергетики. Го-
ворячи про співпрацю в сфері нових джерел енергії, для будівництва сонячних електростанцій ки-
тайські компанії надали Україні фотоелектричні компоненти та обладнання на мільйони доларів, 
тим самим зробивши великий вклад в розвиток нових джерел енергії в Україні.

Процвітає співробітництво між Україною і Китаєм у сфері сільського господарства. Україна роз-
ташована в одній з трьох чорноземних зон планети. Так, на частку України припадає  40% світових 
чорноземів, тому на сьогоднішній день розвиток сільського господарства є дуже перспективною 
галуззю. Україну традиційно називають «житницею Європи», в даний час країна – третій за вели-
чиною експортер зерна в світі. Співпраця між Україною та Китаєм у сфері сільського господарства 
має великі перспективи розвитку.

7 років тому ми відкрили  представництво ICC Ukraine (Український національний комітет Між-
народної Торговельної Палати) в Шанхаї, а в минулому році – в Пекіні і ми впевнені, що зможемо 
пробитися на їх багатомільярдний ринок.

Торгово-економічна співпраця між Україною та Китаєм сприятиме стабільному і швидкому роз-
витку, процвітанню двох країн і поліпшенню життя двох народів.

Президент ICC Ukraine, 
голова Громадської Ради 
при МЗС України, радник 
прем’єр-міністра України

Щелкунов В. І.  

Вітання президента ICC Ukraine, голови Громадської Ради при МЗС України, радника 
прем’єр-міністра України В. І. Щелкунова
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Навздогін за мрієюСучасний Китай

На найвідомішій у китайський столиці вулиці митців, антикварів та каліграфів, що називається Люлічан кидається 
в очі, що багато майстрів практикуються у написанні лише одного ієрогліфа. Стилі у кожного митця різні. Хтось 
практикує сучасне спрощене написання — 梦, хтось старанно виводить його старовинний варіант — 夢. Проте навіть за 
найекспресивнішим виконанням можна безпомилково вгадати ієрогліф meng — який означає «мрія», або ще «сон», як 
от у назві класичного роману «Сон у червоному теремі». Виконавці змагаються між собою у стилях і розмірах — у одного 
ієрогліф може бути навіть завбільшки людського зросту, проте єдиним залишається сам знак. Цікаво, про що думають 
вони, малюючи кілька рисок на білому папері? Про що власне вони мріють? 

НАВЗДОГІН ЗА МРІЄЮ:
НОВА ІДЕОЛОГІЯ ВІДРОДЖЕННЯ ТА ПРОЦВІТАННЯ КИТАЮ

Олексій Коваль – народився у Києві. Журналіст-міжнародник, сходознавець. 
Вивчав китайську мову в Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка. 
Понад 20 років працює в провідних українських ЗМІ. З 1999 року відвідує КНР для 
висвітлення найважливіших подій у державі, а також візитів до Китаю українських 
урядових делегацій. Сфери інтересів - сучасна внутрішня та зовнішня політика 
Китаю, ситуація у ЗМІ, стан та розвиток національних меньшин. Член Української 
асоціації китаєзнавців.   

Вірогідно, кожний з них міг би розказати про свою власну 
мрію, яку втілює у цьому знаку. Проте важко одразу збагнути, 
що цим вподобанням і милуванням одним ієрогліфом митці-
каліграфи в першу чергу віддають належне найновішому 
політичному концепту політичного керівництва Китаю. Саме 
так. Концепт «китайської мрії» був офіційно проголошений 
керівником Комуністичної партії та китайської держави Сі 
Цзіньпіном майже два роки тому і тепер перетворився на 
ключову ідею китайських перетворень.

Зараз у Китаї та по цілому світу видається багато 
досліджень про ґенезу цієї ідеї. Дехто каже, що китайцям спо-
добалася  «американська мрія», яку сформулював пись мен-
ник та істо рик Джеймс Туслоу Адамс 1931 року у своєму рома-
ні «The Epic of America». Який зокрема писав про таку країну, 
що давала людям можливість до більш заможного життя, де 
б не існувало бар’єрів, зведених за часів старих цивілізацій, 
обмежень, які встановило майнове розшарування.

Натомість китайська мрія завжди протиставлялася за-
хід ній в тому сенсі, що вона плекала ідею загального по-
кращення, критикуючи Західну «мрію» за егоїзм, байдужість 
до суспільних проблем, відсутність патріотизму. В її серцевині 
конфуціанська мораль, яка оперувала поняттям «благородна 
людина» з її прагненням гуманності і справедливості.

Наприклад, маловідомим є той факт, що ще у січні 
1933 року шанхайський часопис «Дунфан цзачжі» на-
друкував тематичну добірку «Новорічні мрії», в якій 
150 найвідоміших представників китайської культури 
висловилися з власним баченням майбутнього Китаю та 
свого власного. Хоча ці виступи та їх оцінки були подекуди 
емоційні і строкаті, не мали в цілому одностайності, на-
томість вони вже тоді засвідчили історичну та культурну 
глибину «китайської мрії».

Цікаво, що й сьогодні китайці так само намагаються 
вирішити проблему між особистим та загальнодержавним 
трактуванням «мрії». Китайське суспільство докорінно 
змі нилося, і мрії окремих членів його можуть не 

співпадати з мисленням політичних керманичів. Ось тому 
Сі Цзіньпін наголошував, що «Китайська мрія — це народна 
мрія, а відтак — це мрія кожного китайця. Нам необхідні 
згуртованість та одностайність всієї нації задля боротьби 
для реалізації загальної мрії. Тоді наші сили зростуть. Тому 
тепер у нас є простір для особистих зусиль, спрямованих 
на реалізацію власної мрії». При цьому також ним наголо-
шувалося, що партія є керівною силою для її втілення, 
але народ мусить стати повноцінним господарем країни. 
Справді, деякі китайці досі вважають концепт мрії відір-
ваним від реальності, ідеологічним гаслом КПК на новому 
етапі. Попри це, дослідження західними та китайськими 
соціологами висловлювань китайців на тему «мрії» у со-
ціальній мережі weibo, ще 2013 року вказувало на те, 
що 72% респондентів без жодного політичного впливу 
таки вважають китайську мрію прийнятним для цілого 
наро ду концептом.

Що ж до витоків формування державної ідеології, то в 
останні десятиліття самі китайці час від часу зверталися до 
концепту «мрії», зокрема Пекінська олімпіада 2008 року 
проходила під гаслом «Один світ — одна мрія» (同一个世
界, 同一个梦想, tong yige shijie, tong yige mengxiang ). За 
два роки по тому, у Китаї досить популярною стала книга 
колишнього військового офіцера, професора Національно-
го університету оборони в Пекіні, Лю Мінфу «Китайська 
мрія: мислення категоріями великої держави і стратегічне 
позиціонування у пост-американську добу» (中国梦：后
美国时代的大国思维与战略定位, zhongguo meng: hou 
meiguo shidaide daguo siwei ye zhanlüe dingwei). Начебто саме 
з неї китайські лідери позичили кілька ідей щодо перспектив 
зростання Китаю до світової надпотуги. Цей китайський ав-
тор оперував багатьма історичними прикладами того, як 
мусить себе поводити Китай у майбутньому спираючись на 
кон цепти традиційної стратегії.

Західні спеціалісти, ба навіть подекуди й їх російські ко-
леги, через це намагаються представити «китайську мрію» 
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як елемент політики «м’якої сили» Китаю, завдяки якому 
буде систематизовано та посилено вплив Китаю в світі. Адже 
в такий спосіб діють і Сполучені Штати, які намагаються 
утримувати свої впливи. Але беручи до уваги потенціал Китаю, 
його фінансові резерви, людські ресурси темпи розширення 
китайського глобального впливу, можна зазначити, що во-
ни є небаченими в сучасній історії, а отже розглядати їх 
лише як відтворення західних концепцій на китайському 
ґрунті є помилковим. Китайська мрія базується на глибокій 
закоріненості у традицію і культуру, вона сповідує цінності, 
завдяки яким китайське суспільство пережило нескінченні 
злети і падіння.

Відтак близькі до істини саме ті вчені, які стверджують, 
що мрія була притаманна китайському народу з давніх да-
вен і викристалізовувалася поступово. Ще 2005 року один 
з корифеїв українського китаєзнавства Владислав Седнєв 
у своїй статті під назвою: «Чи здійсниться «китайська мрія» 
показав, що китайці сформулювали свої прагнення дуже 
давно і зокрема наголошував, що «дві речі, незалежність 
та процвітання, впродовж довгого історичного часу за-
лишалися нездійсненною мрією усього китайського 
народу». Перша мета, на думку українського вченого, бу-
ла реалізована саме через проголошення КНР 1 жовтня 
1949 року. Що ж до другого аспекту — то саме до нього вів 
тернистий шлях китайських реформ останніх десятиріч.

Цікаво й те, що майже 10 років тому Владислав Седнєв 
наголосив, що «китайська мрія» може бути реалізована 
лише за умови збереження сильної соціальної складової в 
реформах. Це, вочевидь, цілком розуміють у сучасному Китаї, 
адже головними проблемами для китайського суспільства 
залишаються соціальна та майнова нерівність громадян, со-
ціальна незахищеність, стандарти життя пересічної лю дини, 

які попри феноменальний економічний розвиток держави, 
залишаються ще на досить низькому рівні. Ці про блеми й зараз 
стоять на порядку денному і до них прикута головна увага.

Китайський вчений Чжао Сяолей вважає, що крім ра-
дянсько-марксистського підходу і західної економічної нау-
ки у китайських фахівців була ще своя власна лінія, яка 
була пов’язана з спробами створити особливу китайську 
економічну науку, синтезуючи обидва підходи з реальними 
економічними і культурними традиціями Китаю. Це так 
зва ний особливий «китайський шлях», який в останні де-
сятиліття називали специфічним китайським соціалізмом. 
Просуваючись своїм унікальним шляхом, Китай й надалі 
має «плекати китайський дух і згуртовувати свої сили» — це 
головні умови для того, щоб реалізувати мрію.

Отже новітні китайські керманичі лише по новому ро-
зставили акценти китайської мрії. Якщо у старій кон цепції 
йшлося про забезпечення незалежності Китаю, що було 
досягнуто після проголошення КНР 1949 року, сьогодні 
на чільне місце поставлена теза про «велике відродження 
китайської нації» (中华民族伟大的复兴). Ця теза у 
виступах Сі Цзіньпіна якраз і названа головною метою 
у реалізації «китайської мрії» у 21-му столітті. Інакше 
кажучи, «велике відродження китайської нації» власне і є 
цією мрією. Її компонентами виступають три речі: багата 
та міцна держава, національне відродження і народне 
щастя. Сьогодні в Пекіні концепт «мрії» і пов’язаного з нею 
«відродження нації» все частіше намагаються прив’язати 
до ідеологічних шукань перших китайських реформаторів 
ще з XIX століття.

І ця «мрія» в такому сенсі побутує на китайських 
теренах значно довше ніж здається на перший погляд. Є 
сенс стверджувати, що такий концепт є старіший навіть 
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за американську мрію. Адже заклики до національного 
відродження і «омолодження» Китаю (振兴中华, zhenx-
ing zhonghua) притаманні ще першим китайським 
реформаторам. Досить згадати, що перша китайська ре-
волюційна організація мала назву «Союз відродження 
Китаю» (兴中会, xingzhonghui) і була заснована 1894 
року на Гонолулу «батьком китайської нації» Сунь Ятсеном. 
Вона виступала за звільнення Китаю від маньчжурської 
династії та за «відновлення суверенітету Китаю». Цікаво 
що від цього товариства бере свої першопочатки партія 
Гоміньдан, яка протягом всієї своєї історії також виступала 
з ідеєю китайського національного відродження.

На новому етапі можна сказати, що китайські комуністичні 
керманичі лише змінили політичну складову давнішньої 
китайської мрії, додавши до неї концепт «великого відрод-
ження», а отже повернення до такої ситуації, що передувала 
Опіумним війнам середини ХІХ століття, в наслідок яких 
Китай втратив свою незалежність, перестав бути великою 
державою світу.

Нова ідеологія окреслює нові часові рамки відродження 
і процвітання, які буде досягнуто країною в період двох 
сто річ до двох столітніх ювілеїв. В китайській політичній 
літературі це називається «реалізація двох столітніх цілей». 
Себто тепер вважається, що першим століттям від 1840 
до 1949 року була боротьба за національне звільнення і 
право Китаю на відродження, а вже від дати проголошення 
КНР почалося друге століття – час тернистого і не завжди 
однозначного шляху відновлення могутності і величі ки-
тайської нації, наближення до процвітання.

Тепер концепт процвітання оперує також старовинним по-
няттям «суспільства середньої заможності» (小康社会, xiao-
kang shehui – інший можливий переклад: «суспільство малого 

добробуту»), фраза, яку запозичили з конфуціанських текстів 
двотисячолітньої давнини, яка означає такий стан розвитку 
де кожній людині були б забезпечені всі її основні потреби. В 
новітній китайській концепції таке суспільство має конкретні 
ознаки і навіть економічні виміри, які виз начаються новітніми 
планами китайських реформ. Во ни спрямовані на якісні пе-
ретворення економічної структури країни і поліпшення у 
соціальній сфері. В цілому їх намагатимуться реалізувати 
у Китаї до 100-річного ювілею створення Компартії, себто 
до 2021 року, коли за суто економічними показниками КНР, 
вочевидь, стане найбільшою економічною потугою світу, 
випередивши США за ключовими показниками економіч-
ної могутності.

Це створить передумови для «великого відродження 
китайської нації» і втілення «китайської мрії». Цього китайці 
хочуть досягнути у період до середини століття, точніше до 
100-річного ювілею проголошення КНР – 1 жовтня 2049 
року. До цього часу, як кажуть у Пекіні, буде «створена 
сильна, заможна, демократична, цивілізована, гармонічна, 
соціалістична, модернізована держава».

І хоча сьогодні дехто наголошує, що тепер вихідним 
пунктом для консолідації китайської нації до такої ідеальної 
держави виступає пам’ять про приниження, які Китай 
зазнав у XIX столітті, а ідея «відродження» має зовнішньо 
консервативний і навіть націоналістичний при смак, китайські 
вчені говорять, що не йдеться про відновлення китайської 
гегемонії, ба навіть китайської імперії, що вважалася центром 
Всесвіту. Натомість, за словами дослідника істо рії КПК Ши 
Чжунцюаня, сьогодні Китай не збирається змінювати існуючий 
у світі лад. Натомість він говорить, що при реалізації вели ко -
го відродження китайської нації, Китай буде прагнути до того, 
щоб усіма силами робити внесок у розвиток людства.



12 13

Навздогін за мрією Сучасний Китай

Саме в такому контексті китайці тепер пояснюють ви-
словлювання і Мао Цзедуна, і Ден Сяопіна про те, що 
через свою кволість і напівколоніальне становище Китай 
в останні століття перестав ділитися з людством своїми 
надбаннями, робити внесок у розвиток людства, перестав 
відігравати у світі провідну роль.

Ось чому саме до розмірковувань про «внесок у справи 
людства» час від часу вдається голова КНР Сі Цзіньпін, який 
вважає, що саме через реалізацію «китайської мрії» Китай 
стане спадкоємцем історичних заслуг всіх поколінь китайців 
за 5000 років перед людством і зможе у майбутньому дати 
йому ще більше, саме через свій унікальний досвід.

Виступаючи 25 березня 2013 року у Танзанії, він 
вперше заговорив про те, як «китайська мрія» може ста -
ти «мрією» цілого світу. «Нам потрібно разом зі сві то вим 
співтовариством здійснити глобальну мрію про довго три-
валий мир і спільний добробут, вносити новий, ще більш 
значущий внесок у велику справу миру і розвитку людства», 
– сказав він.

Китайські коментатори цього виступу наголошують, що 
така «мрія» потрібна не лише Китаю, і всі народи так чи інакше 
мріють про розвиток, мир і гармонію. Відтак, наголошує Сі 
Цзіньпін, – китайська мрія дотична до «мрій» інших народів, 
і можна говорити про можливість їх «обопільного стикання». 
Саме такий термін використав Сі Цзіньпін під час візиту до 
США в червні 2013 року, коли сказав про спільність між 
мріями китайського та американського народів.

Таким чином, у разі реалізації, «китайська мрія» може 
мати велике значення для глобального розвитку і матиме 
позитивний вплив на міжнародну ситуацію. Китайці на-
голошують, що попри гостру необхідність реалізувати 
свій потенціал для вирішення важливих і болючих зав-

дань розвитку країни у ближчі десятиліття, «китайська 
мрія» вже певним чином підвищила рівень соціального 
оптимізму. Він у Китаї значно вищий ніж у населення роз-
винених і більш заможних країн, які натомість не мають 
зараз певних перспектив і очікувань щодо покращення 
свого становища.

Китайську модель, вочевидь, нікому не вдасться ско-
піювати і сенсу в цьому нема. Проте, вона таки стає жи вим 
прикладом для країн, які розвиваються, про те, що можна 
торувати свій унікальний шлях і домагатися успіху, де-
монструючи цінність незалежних політичних рішень. Вона 
також наголошує, що державне будівництво за сучасних 
умов є більш важливим і перспективним для становлення 
держави ніж піднесення за рахунок інших, за рахунок 
насилля і війни. Врешті, тривалий мир і загальний розвиток 
потрібні всім і це робить «китайську мрію» прийнятною для 
всіх, вибиває зброю з рук її критиків. Натомість, праві й ті, 
хто наголошує, що «китайська мрія» стане універсальною 
і буде новим внеском китайської цивілізації у розвиток 
людства ли ше тоді, коли люди цілого світу зможуть усві-
домити свою спільність і взаємозалежність, відчують енер-
гію «обопільного стикання» їх мрій. Розуміння цієї простої 
істини, натомість, лише можливе через глибоке пізнання 
культурних, історичних особливостей та традицій Китаю, 
який намагається втілити свою «мрію» і готовий цим знан-
ням ділитися з усіма, але й усіх інших народів, які не 
полишили здатності плекати власну мрію. 
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Чи зможе юань витіснити американський долар і стати 
світовою валютою номер один для торгівлі, інвестицій 
та інших фінансових операцій? Китай є найбільшим 
експортером та другою економікою планети за рівнем ВВП 
та імпорту. Звичайно, зростання популярності китайської 
валюти як в торгівлі, так і в інвестиційній діяльності, значно 
впливає на світову економіку. Однак, цей вплив поки 
що не є вагомим, розвиток процесу інтернаціоналізації 
відбувається повільніше, ніж медіа спекуляція на цю 
тему. Як приклад, в квітні 2014 року загальний обсяг 
міжнародних торгових операцій в юанях перевищив 
рівень 5 трлн. юаней (близько 1,4 % усіх міжнародних 
платежів), що більше приблизно на 60% в порівнянні з 
2013 роком. Зростання суттєве, але відправна точка була 
на низькому рівні. Варто також зазначити, що близько 80% 
даних міжнародних платежів було здійснено з Гонконгу. За 
даними Європейського Центрального банку, в 2013 році 
61,4% світових валютних резервів були акумульовані в 
доларах США, 24,2% – в євро і лише 0,01%  – в юанях.  

Не зважаючи на невеликі відносні показники, китайські 
експерти роблять оптимістичні прогнози. За даними спеціа-
лістів HSBC до 2015 року більше 50% торгового обороту Ки-
таю, головним чином з країнами, що розвиваються, буде об-
слуговуватись розрахунками в юанях, обсяг міжнародних 
розрахунків в юанях зросте до 2 трлн. дол. США, що зробить 
юань 3-ою валютою в міжнародній торгівлі. Наразі 222 країни 
та території використовують юань у якості заощаджень та пла-
тіжного засобу. Таке зростаюче значення китайської ва люти, 
звичайно, поступово підвищить її міжнародний статус, але, на 
наш погляд, не так швидко.

За останні 300 років існувало лише 2 глобальні валютні 
системи. В 1821 році фунт стерлінгів був прив‘язаний до 
золота, започаткувавши міжнародний золотий стандарт, 
що проіснував 200 років. Його колапс прийшовся на 
1914 рік, коли його дія була тимчасово призупинена, та на 
1931 рік, коли формально був зруйнований паритет фунту 
стерлінгу до золота. Друга глобальна система, а де-факто 
доларовий стандарт, діє більше 7-ми декад з 1945 року. 
Перерва з 1931 до 1945 року пояснюється найбільшою 
катастрофою в світовій економічній історії. Джон Росс, 
старший науковий співробітник Китайського народного 

університету (Renmin University of China), висловив думку, 
що саме та валюта, яка переважає у світовому валютному 
резерві, і є ключовою домінуючою валютою в світі. Вище-
наведені дані Європейського Центрального банку (61,4% 
світових валютних резервів — в доларах США, 0,01% — в 
юанях), говорять самі за себе.  

Можна виділити шість ключових передумов для 
визнання валюти будь-якої країни як “домінуючої” та вільно 
конвертованої: стабільна макроекономічна політика, від-
критий ринок капіталів, гнучкий режим валютного кур су, 
розвинутий ринок капіталів, позитивне зовнішнє сере-
довище, високі економічні показники. Мінімум за трьома 
з цих показників Китай ще не готовий стати світовою ва-
лютою. Наприклад, аналізуючи відкритість ринку капі-
талів КНР, варто зазначити, що з 43-х категорій торгівлі на 
ринку капіталів, що класифіковані МВФ, Китай має лише 
12 повністю та 16 частково лібералізованих. Тим більше 
жорсткий контроль все ще існує в ряді ключових галузей. 
Західні експерти, на відміну від китайських, налаштовані 
менш оптимістично в короткостроковій перспективі. Во-
ни прогнозують юаню роль другорядної міжнародної 
валюти, але без будь-якого конкурентного виклику аме-
риканській валюті. Цікавими є коментарі провідного ки-
тайського економіста Юй Йондін: «Китай повинен і надалі 
контролювати свій ринок капіталів. Якщо контроль за 
трансграничними потоками капіталів буде втрачено, це 
може призвести до панічних настроїв, обвалу ринку та 
тяжкої кризи всієї фінансової системи країни». Це говорить 
про незрілість китайського ринку капіталів і, як наслідок, 
неготовність юаню до статусу провідної світової валюти.

Для сучасної світової економічної системи характер ним 
є про цес фінансової глобалізації, зміст якої у взаємо прони-
кненні національних та регіональних валютно-фінансових 
та кредитних систем. Це призводить до формування єди-
ного глобального фінансового ринку та простору. Остан-
ня фінансова криза в котрий раз під твердила велике зна-
чення доларів США в системі між народних фінансів та 
виявила проблему їхнього дефіциту. На фоні цих проблем 
інтернаціоналізація юа ню стала стратегією валютної по-
літики КНР. Китайські експерти виділяють три періоди 
інтернаціоналізації юаню. Протягом першого, що триває 

Інтернаціоналізація юаню – це одна з найулюбленіших тем для обговорення на  економічних форумах та конференціях 
останнім часом, одна з ключових задач для китайської економіки.

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЮАНЮ:
НОВІ ЗМІНИ У СВІТОВОМУ ПОРЯДКУ

Віта Голод – кандидат економічних наук, китаїст, економіст-міжнародник. 
Володіє китайською, англійською та французькою мовами. В 2010 р. захистила 
дисертацію на тему «Особливості валютно-фінансового регулювання в країнах 
АТР» в Інституті світової економіки і міжнародних відносин. Має практичний 
досвід комерційної діяльності з країнами АТР.
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зараз, юань стає валютою, за допомогою якої відбуваються 
міжнародні торгові розрахунки. Наступні 10 років 
розвитку, слідом за поступовим послабленням контролю 
над капіталом, юань стане важливою міжнародною 
інвестиційною валютою. Останній етап інтернаціоналізації 
(приблизно до 2030 року) – юань може стати світовою 
резервною валютою. 

Сучасна політика уряду КНР спрямована на збільшення 
використання юаню в міжнародних угодах. Протягом 2008-
2013 рр. Народним банком Китаю підписано двосторонні 
своп-угоди в юанях з 23 країнами та регіонами.  Такий 
договір був підписаний і з Україною в червні 2012 року. 
Одним з очікуваних ефектів в довгостроковій перспективі 
буде покращення платіжно-розрахункових відносин між 
китайськими та українськими компаніями. Таким чином, 
поступово Китай домовляється з країнами — торговими 
партнерами щодо можливості розрахунків за контрактами 
в женьміньбі. Зараз приблизно 20-30% річного зовнішньо-
торговельного обороту Китаю може здійснюватися в юанях. 

Іншою ініціативою китайського уряду є пілотна про-
гра  ма транс  граничного опосередкування юанем торго вих 
угод, що поширювалась спочатку на суб’єкти госпо дарської 
діяльності Шанхаю і компанії та банки 4-х міст в провінції 
Гуандун, а потім і на Гонконг. За словами головного еконо-
міста HSBC Цюй Хунбіня: «Просунення транснаціональних 
торго вих роз рахункових операцій в цілому сприяло завер-
шенню пер шого кроку на шля ху інтернаціоналізації юаню. 
Введення піло тних розра хун кових пунктів по прямим ін-
вестиціям в юанях за кордоном дало поштовх для ста-
новлення структури, в якій інтернаціоналізація юаня здій-
снилась на рівні торгівлі та капіталу».

В грудні 2010 року Центральний банк КНР започат ко-
вує експериментальний пункт для міжнародних розрахун ків 
в юанях у Сіньцзяні. З 2012 року експеримент по ширився 
на територію всього Китаю. Урядом КНР була продовжена 
реалізація нових фінансових продуктів, вира жених в юа-
нях, та був започаткований ринок офшорних юаней CNH 
(Chinese Yuan delivered in Hong Kong). Це відкрило нову 
можливість для інвестування юаней за кор дон, а також 
для внутрішнього інвестування юаней із закордонних ра-
хунків. Причиною виникнення даного ринку було первіс-
не обмеження у ви ко ристанні юаню в міжнародних роз-
рахунках. Лише з 2 травня 2012 року усі компанії з 
екс портно-імпортною ліцензією отримали право вести 
зовнішньоекономічну діяль ність у юанях. 

Ще однією ініціативою уряду, яка варта уваги, є емісія 
державних облігацій у юанях, що була дозволена в Шанхаї 
та Гонконзі. Уряд КНР також пропонує пільгові кредити 
іноземним державам в юанях (наслідуючи досвід Японії). 
Наприклад, у 2009 році 4,65% загального обсягу кредитів 
у юанях надавались за межами КНР, переважно в Гонконзі 
(це приблизно 135 млрд. юаней, або 20 млрд. дол. США). 
Також уряд КНР пропонує країнам-дебіторам придбати так 
звані облігації «Panda bonds», які номінуються в юанях та 
обертаються на національному фондовому ринку Китаю. 
Ряд іноземних банків, що працюють на території КНР, отри-
мали право емітувати облігації в женьміньбі. Однією з умов 
інтернаціоналізації є те, що боржники з інших країн повинні 
бути готовими мати на своєму балансі зобов’язання, дено-

міновані в юанях. Однак, в умовах недооціненої вар-
то сті юаню та ризикованості курсового коливання до 
долара США, дуже важко буде примусити боржників 
переводити борг у юані. Сучасну валютну політику КНР 
можна також пояснити як спробу запропонувати всьому 
світові альтернативне джерело фінансування у вигляді 
за позичень в юанях. Однак, якщо іноземні партнери не 
вва жатимуть юань стабільною прогнозованою валютою, 
то перспективи його інтернаціоналізації є під питанням. 
Іншою проблемою є залежність платіжного балансу КНР від 
міжнародної валюти. Ця залежність – результат поєднання 
відкритості іноземних ринків для іноземного інвестора, 
профіциту поточного торгового балансу та недостатньої 
інтернаціоналізації юаню. Не варто забувати, що весь сві-
товий фінансовий устрій функціонує навколо США, і ніхто 
не зацікавлений в їхньому занепаді, поки повністю від них 
не відокремиться. Тому всі намагання протиставити себе 
США поки що невдалі.  Якщо юань буде менше прив’язаний 
до курсу долара США, то може стати більш привабливою 
валютою для запозичень. Як наслідок, прив’язка до долара 
перешкоджає інтернаціоналізації юаня.

Для китайської економічної моделі характерним є спо-
лучення твердої державно-партійної влади та ринкової еко-
номіки, що робить її історично унікальною. Тобто можливо ця 
особливість допоможе обійти усі теоретичні вимоги на шляху 
розвитку міжнародних фун кцій юаню. Згідно з державною 
концепцією, валютна стратегія Китаю втілюється поетапно за 
принципом «переходити ріку, намацувати каміння». Якщо на 
сьогодні ступінь міжнародного використання юаню відстає 
від позиції Китаю у світовій економіці, зусилля уряду щодо 
поетапного процесу інтернаціоналізації націо нальної ва-
люти до 2030 року безумовно дасть свої результати. 
Можливо, нам доведеться спостерігати зародження нової 
світової валютної системи.
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Ті, кого чи фах чи й просто звичайний інтерес пов’язали з Китаєм, дуже швидко починають усвідомлювати, що 
глибинне розуміння будь-яких культурних, соціальних, навіть політичних аспектів життєдіяльності країни  неможливе 
без звернення до базового пласту, – цивілізаційно-історичної основи. 

«КИТАЙСЬКА МРІЯ» В «ГАРМОНІЙНОМУ СВІТІ»

Макар Таран — кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої 
історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка.

Китайська державність, політичні системи, суспільні 
цінності тощо, не зважаючи на періоди революційних 
потрясінь, демонстрували сталий вплив. Таким чином, 
і зовнішня політика Китаю в цьому столітті являє собою 
цікаву своєрідну демонстрацію стабільності й дієвості 
базових принципів у поєднанні з адаптацією до нових 
викликів. Вона не є звичайним набором прагматичних 
ситуативних установок з метою одержання видимого 
швидкого ефекту. Зовнішньополітичне бачення, носієм 
якого виступають, як відомо, експертні й політичні кола 
вищого ешелону, у випадку з Китаєм виконує значною 
мірою й світоглядну функцію. Формули на кшталт теорії 
«трьох світів», «одна країна – дві системи», чи «боротьби 
з гегемонізмом» не тільки покликані були домогтися тих 
чи інших зовнішньополітичних завдань, метафорично 
пояснити сутність певних процесів на глобальному рівні, 
але й продемонструвати певною мірою самодостатність, 
своєрідність країни в тих чи інших міжнародних умовах.

Китай, і його зовнішньополітична парадигма також, гло-
балізується, проте, водночас, прагнучи зберігати й розвивати 
власну цивілізаційно-історичну ідентичність як прояв «бага-
тополюсного світу» в широкому значенні цієї формули. 
Зовнішньополітичні теоретизування попередніх поколінь ки-
тайського керівництва – Мао Цзедуна, Ден Сяопіна та Цзян 
Цземіня – в нашому столітті знайшли доповнення та розвиток 
в концепції «гармонійного світу» Ху Цзіньтао. 

Лідер «четвертого покоління китайських керівників» та 
його оточення запропонували суспільству оновлену парадиг-
му поведінки Китаю на світовій арені. Зовнішньополітичні 
уста новки Ху Цзіньтао є доволі виразним віддзеркаленням 
намірів Китаю в ХХІ ст. перейти від використання переваг 
власного ринку до м’якого, неконфліктного розширення своєї 
присутності в світових справах, використовуючи фактор вже 
суттєвого економічного потенціалу

В період Ху Цзіньтао китайська зовнішньополітична 
риторика та поведінка, не відкидаючи своє прагнення 
бу ти частиною «справедливого багатополюсного світо-
устрою», більшою мірою зосереджувалися на принципі 
від  повідальності Китаю за стабільний та взаємовигідний роз-
виток політичних та економічних процесів. На «саміті століт-
тя» ООН в 2005 р. Ху запропонував нове формулювання 
– «гармонійний світ», трактуючи його характер як «мирні 

відносини та взаємовигідне рівне співробітництво між краї-
нами». Як стверджував Чжан Біцзянь (один з головних 
політичних радників Ху Цзіньтао, котрий бере безпосередню 
участь у підготовці текстів виступів),  «єдиний вибір Китаю це 
боротися за мирне піднесення... Тобто ми маємо  працювати 
у напрямку створення мирного міжнародного середовища 
заради нашого власного розвитку і захищати мирний характер 
відносин через процес розвитку». Концепція «гармонійного 
світу», таким чином, була доповнена твердженням, що 
посилення впливу та потенціалу Китаю має мирний характер 
(«мирне піднесення Китаю»). Отже, фактично Пекін дещо 
відхиляється від натяків на опонування гегемонії (читай 
США) і прагне навпаки, використовувати задля економічного 
розвитку переваги тієї системи політичних та економічних 
відносин, де Вашингтон все ще залишається домінантою. 
Деякі критики стверджують, що такі заяви Ху Цзіньтао дещо 
ідеалістичні і або завуальовують реальні цілі Китаю, або ж, 
принаймні, не торкаються проблем існування суперечностей 
та відповідно не пропонують механізмів їх розв’язання. 

Що стосується підвищеного інтересу до конфуціанської 
спадщини, то саме  в період Ху Цзіньтао Китай прискорено 
й масовано розвиває світову мережу Інститутів Конфуція, 
які мають виконувати як іміджеву функцію, так і посилити 
культурно-цивілізаційну присутність в світовому гло ба-
лізованому просторі.

У листопаді 2012 року на XVIII з’їзді КПК генеральним 
секретарем партії та головою Центральної військової 
ради було обрано Сі Цзіньпіна, представника «п’ятого 
покоління китайських лідерів». Наступного року він також 
обійняв посаду голови КНР.  

Ще до вступу на найвищі посади Сі Цзіньпін одержав 
значний зовнішньополітичний досвід. Його діяльність на 
посаді губернатора спочатку провінції Фуцзянь, а згодом 
Чжецзян, мала охоплювати не лише питання економічних 
проектів, але й контактів з представниками тайванських 
бізнес-кіл. В 2009 році Сі Цзіньпін побував з візитом у 
Японії, а в лютому 2012 р. відвідав США. 

Останній за формою став досить яскравою ілю-
страцією намірів зберігати й розвивати стабільні відносини 
з Вашингтоном. Цей візит дещо нагадував відвідання Спо-
лучених Штатів Ден Сяопіном у січні 1979 року. Як Ден 
тоді, так і Сі проявляли щирий інтерес до американської 
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культури, повсякденного життя, новітніх технологій то що. 
До речі, знайомство зі Сполученими Штатами в нього по-
чалося ще в 1985 р. під час кількатижневого перебування 
в штаті Айова, де майбутній китайських лідер мешкав у 
сім’ї фермера. Сі відвідав баскетбольний матч НБА і навіть 
назвав себе фанатом баскетбольного клубу «Лос-Анджелес 
Лейкерз». В Гарвардському університеті навчається й донька 
найвищої посадової особи КНР.

Сі Цзіньпін, таким чином, продемонстрував, що є про-
довжувачем зовнішньополітичних установок Ден Сяопіна 
та Ху Цзіньтао, і представником покоління, яке вважає за-
хідний досвід прогресивним, демонструючи, в той же самий 
час, необхідність збереження та представлення на гло-
бальному культурному рівні китайських цивілізаційних цін-
ностей та прагматизм у досягненні конкретних завдань. 
Зовнішня політика, що є властивим і «п’ятому поколінню ки-
тайських лідерів», виконує функцію важливого інструменту 
для продовження політики «реформ та відкритості», збе-
реження високих темпів економічного розвитку. Водночас, 
фундаментальними цілями китайського уряду за лишаються: 
суверенітет, незалежність, територіальна ціліс ність та ство-
рення сприятливого міжнародного оточення. В цьому пла ні 
особливо акцентується на мирних та кон структивних відно-
синах із сусідніми країнами.

Транзит політичних еліт у Китаї відбувся в умовах, коли 
міжнародно-політичне середовище зазнало якісних змін. 
З’явилися нові виклики для миру й стабільності в регіоні. 
Значущим фактором впливу для китайської зовнішньої 
політики став курс адміністрації Обами на «повернення» 
до АТР, який мав би стати своєрідною точкою опори (pivot), 
збереження військово-політичного впливу Вашингтона на 
основі підтримки відповідного балансу сил (rebalancing) в 
умовах посилення впливу Китаю та одним із економічних 
стимулів для американської економіки. Підозри щодо 
наслідків модернізації Китаю в тому числі й у воєнній сфері 
резонували й у японському політикумі. Прихід до влади 
консерваторів на чолі з Сіндзо Абе мав одним із наслідків 
курс на розвиток наступальних якостей японських «сил 
самооборони» та перегляд деяких положень конституції 
щодо їх застосування. Своєрідним каталізатором за го-
стрення стали суперечки навколо спірних островів Дя-
оюйтай (Сенкаку) та відвідання японськими вищими поса-
довими особами меморіалу Ясукуні. 

Вищенаведені тенденції загострили проблему островів 
у Південно-Китайському морі, де опонентами Китаю 
виступають вже В’єтнам та Філіппіни. Ці країни знаходяться 
на суходольній чи морській периферії КНР, що створює 
певні загрози для морських торговельних шляхів. Таким 
чином, фактори нестабільності в східноазійському регіоні, 
ключовому для комерції та інвестицій, посилилися. 

На XVIII-му з’їзді КПК у своєму виступі Сі Цзіньпін 
зробив декілька заяв, що згодом розвинулися у більш 
розроблені зовнішньополітичні формулювання. У такого 
роду заявах, які традиційно не є голосними, дуже непомітно 
проглядається індивідуальний характер зовнішньої політи-
ки нового керівництва. Проте, на основі запропонованих 
тез можна стверджувати, що процес формування власної 
доктрини Сі Цзіньпіна розпочався. Зокрема, звертаємо 
увагу на прагнення до «більш активного залучення Китаю 

до міжнародних проблем, відігравати належну роль як ве-
лика відповідальна країна, продовжувати сприяти дружбі 
та партнерству з усіма сусідами та консолідувати дружні 
відносини з ними...» Китай висловився за побудову «нової 
моделі відносин із США як моделі відносин між великими 
країнами...» Російський напрямок зовнішньої політики 
названо стратегічним. Офіційний Пекін висловив сподівання 
на продовження з Європою спільних проектів у таких ва-
жливих галузях як сільське господарство, сфера ІТ тощо.

І на рівні офіційних заяв, і в академічних колах набуває 
розвитку теза про формування нової концепції безпеки 
Китаю, однією з основ якої є досягнення балансу інтересів 
шляхом співробітництва всіх сторін. Уряд КНР все більше 
прагне себе позиціонувати як відповідальний міжнарод-
ний актор. Такі підходи можна охарактеризувати як більш 
глобалізоване бачення проблем, де взаємозалежність 
кра їн вимагає від них спільних координованих дій. Роз-
виток, як вважають китайські фахівці, світової системи в 
бік багатополярності обов’язково має відбуватися в умовах 
гармонізації інтересів всіх країн, через дещо ідеалістичний 
етап «гармонійного світу».

Протягом останніх трьох років ми спостерігали над-
звичайну динаміку міжнародних візитів китайських 
де легацій на найвищому рівні. Це і кілька турне по 
Центральній та Південно-Східній Азії як заявлений еле-
мент формування «шовкового шляху» та своєрідного 
«морського шовкового шляху» в ХХІ ст., і безпрецедентні 
за кількістю відвіданих країн візити до африканських 
країн, і активна гра на латиноамериканському політичному 
полі (зокрема розвиток відносин із Венесуелою та Кубою 
як частина дипломатії «збереження друзів»). При цьому 
китайська сторона офіційно висловлює зацікавлення в 
розвитку так званих «п’яти зв’язків»: політичного обміну, 
шляхів сполучення, торговельних відносин, валютного 
обігу та дружби між людьми.  

Китай як держава, що швидко глобалізується, прагне 
бути представлений і на глобальному, так би мовити, 
ринку культурних та політико-ідеологічних цінностей. Це 
знаходить свої прояви в подальшому розвитку мережі 
Інститутів Конфуція, підживленні дискусій навколо так 
званого «Пекінського консенсусу» (як альтернативи 
«Вашингтонському», – ідеології розвитку західної мо-
делі). В період Сі Цзіньпіна з’являється нова актуальна 
ідеологема – «Китайська мрія». 

Це словосполучення побутувало в журналістсько-
експертному лексиконі приблизно з 2010 р. і стосувалося 
спочатку теми факторів соціально-економічного успіху 
і соціальної мобільності в китайському суспільстві. 
Середній клас у Китаї хоча й не можна назвати основою 
суспільно-політичної системи країни, проте він щороку 
зростає і має свої конс’юмерні та інші особливості.

У березні 2013 р. вже, як голова КНР, Сі Цзіньпін 
проголосив прихильність ідеї «китайської мрії», про те її 
зміст було підкориговано в тому числі і задля позиціону вання 
оригінальності та ефективності китай ського ус піху. Очевидно, 
що «китайська мрія» є альтер нативою «аме ри канської». 
Тому, відповідно, вона інтерпретуєтсья в колективістському 
мобілізаційному дусі. Коли в американському «варіанті» 
це індивідуальні цілі окремих особистостей, досягнення 
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яких можливе завдяки власним якостям а також державній 
системі (не владі), то в китайському — це спільна мета 
всієї нації. Досягається вона колективними зусиллями 
всього народу і тому пов’язана з більш загальними речами, 
наприклад реалізацією тех нологічних чи певних еко-
номічних завдань країни.

Політичний статус сучасного Китаю, його економічний 
та воєнний потенціал за багатьма параметрами відповідають 
статусу глобальної держави. Проте в зовнішньополітичній 
сфері, що зокрема і відображено у відповідних установках, 
Пекін торує власний шлях. 

Багато хто з українських оглядачів та коментаторів ви-
словлювали нерозуміння чи критику позиції КНР в умовах 
російського вторгнення в Україну. При цьому вказувалося, 
що Пекін жодного разу не виступив із критикою Москви 
щодо ситуації в Україні і в той же час регулярно й рішуче 
засуджує «зовнішнє втручання» у справи Сіньцзяну й 
Тибету. 15 березня цього року представник КНР в ООН 
запропонував три пункти щодо політичного врегулювання 
«кримської проблеми»: формування міжнародної групи 
зі сприяння в переговорах, утримання від провокацій та 
пропозиція міжнародним фінансовим інституціям надати 
економічну підтримку задля стабілізації економічної ситуації 
в Україні. Підтримавши суверенітет та територіальну цілісність 
України, Китай утримався від проекту резолюції ООН, який 
засуджував так званий референдум у Криму. На відміну від 
«проамериканської» Японії та ЄС китайський уряд не став і 
донором фінансово-економічної допомоги Києву. Але така 
позиція Пекіна вимагає розуміння пріоритетів та особливостей 
китайської зовнішньополітичної стратегії та дипломатії. 

Зовнішньополітична поведінка КНР на сучасному ета-
пі не пов’язана з таким діапазоном дій як: лідерство – опо-
нування лідерству – підтримка лідера. Китай стоїть начебто 
осторонь міжнародно-політичної вертикалі, у той же час 
і залучений до її функціонування. Для інтерпретації по-
зиціонування КНР можна використовувати різні концепції 
політології міжнародних відносин. В діях Пекіна можна 
знаходити елементи і захисного реалізму, і лібералізму тощо. 
Світова система анархічна і має характер невпорядкованості. 
Проте, водночас, вона і взаємозалежна. Начебто все в 

китайській політиці, здається, підпорядковане економічному 
проникненню та налагодженню конструктивних політичних 
відносин з усіма світовими політичними  елітами незалежно від 
їхнього ідеологічного чи нехай навіть морального іміджу задля 
забезпечення власних інтересів соціально-економічного 
розвитку. В той же самий час для КНР питання суверенітету 
чи безпеки політичної системи, приміром, досить часто 
переважають економічні вигоди (Тайвань, питання «прав 
людини» та інше). Безпека, стабільність соціально-політичної 
системи, соціально-економічний розвиток – ті завдання, які є 
наріжним каменем зусиль китайської дипломатії, під яким би 
словесним навантаженням вони не ховалися.

Стабільність китайської економічної системи залежить, 
головним чином, від доступу до ринків та сировинних 
ресурсів. Росія, в цьому плані, виступає в якості дуже 
важливого гео-економічного партнера. Саме в умовах кризи 
навколо України і початку політичного й економічного тиску 
на Москву з боку США та Заходу китайська CNPC підписала 
з «Газпромом» доволі вигідну угоду на 400 млрд. долл. про 
постачання російського газу, починаючи з 2018 р. протягом 
30 років. Обидві сторони досягнули своїх завдань — Москва 
знайшла начебто новий ринок і підкреслила особливі 
дружні відносини з Пекіном. Останній, слідуючи політиці 
диверсифікації надходження енергоресурсів та потребам 
власної економіки одержав надійне джерело газу від країни, 
яка критично залежить від його експорту.

Так, світова система завжди характеризувалася тим чи 
іншим ступенем конфліктності, і поняття «гармонія» для неї 
є бажаною ідеалістичною категорією. Українське суспільство 
живе в складний перехідний напіввоєнний час, який вимагає 
формування якщо не власної мобілізуючої національної ідеї 
то хоча б національної мрії. Зрозуміло, Україна в силу для всіх 
очевидного політичного виру подій зараз просто змушена 
реалізувати свою «європейську мрію». Проте, як це не 
видасться парадоксальним на перший погляд, наша безпека 
в широкому контексті слова залежатиме в тому числі і від 
наявності відповідної моделі відносин із Китаєм, як сусідом 
Росії і країною, яка в той же час цілеспрямовано і динамічно 
розвиває відносини з Європою та Заходом. 
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Амбіційні плани наступної п’ятирічки: замість збирати Iphone – розробляти Iphone. Чи можливий новий Великий стрибок.

ІННОВАТИВНІСТЬ VS КРЕАТИВНІСТЬ У КИТАЇ

Олександр Никитюк — 29 років. Народився у м. Дніпропетровськ, Україна. 
Має вищу освіту по спеціальностям «Менеджмент підприємства» та «Китайська 
мова та література». З 2007 року проживає в м. Шанхай (КНР). Сфера діяльності: 
зовнішньоекономічні відносини, бізнес в Китаї. В Китаї тому, що це одне з най-
динамічніших місць в світі. Бути тут, значить бачити як змінюється світ.

За підрахунками китайських соціологів, внутрішній 
валовий продукт КНР має зростати щонайменше на 7% 
у рік, що забезпечить безболісний вхід на ринок праці 
7 мільйонам нових випускників вишів, яких щорічно 
випускають китайські університети. Ці цифри є ще більш 
красномовними, якщо зауважити, що третина з цього 
числа отримує інженерно-технічну освіту. 

Прийняти цю армію молодих талановитих людей го-
тові сотні економічних зон, технологічних парків, таких, 
наприклад, як найвідоміший у Китаї інноваційний майданчик 
– Zhongguangcun, який самостійно є місцем розташування 
більш ніж 20 000 підприємств, річний валовий продукт 
якого сягає 200 млрд. доларів США, що до речі є вищим 
за сукупний річний показник ВВП України. Недаремно 
Zhongguangcun називають у світі не інакше як «китайська 
Силіконова долина». 

Технологічні парки готові не тільки прийняти тала-
новиту молодь, але й активно інвестують в start-up молодих 
науковців. Більшість парків мають інвестиційні венчурні 
фонди, які щорічно інвестують десятки мільйонів доларів 
США в розробки нових венчурних підприємств. 

Для довершення картини зауважимо, що Китай за 
результатами 2011 року мав найбільший в світі показник 
патентних запитів, ніж будь-яка інша країна світу. Рік до 
цього Китай займав друге місце в світі за показником 
загальних світових інвестицій в R&D, поступаючись за цим 
показником лише Сполученим Штатам. 

Отже, чи ми є свідками зародження нової інноваційної 
супердержави, яка стане локомотивом майбутніх техно логіч-
них революцій та великих відкриттів людства? За оцінками 
американських аналітиків, швидкість наро щен ня науково-
технічної бази китайців є загрозливим факто ром національної 
безпеки США. Про цю загрозу щораз голос ніше заявляють 
аналітики зі шпальт впливових американських видань. І 
дійсно, будь-які статистичні викладки за останнє десятиріччя 
свідчать про те, що китайська наука зробила запаморочливий 
ривок, і на сьогоднішній момент Китай робить значний вклад в 
розвиток світової науки.

Безглуздо було б заперечувати очевидні факти, під-
твер джені цифрами статистики та інфографікою західних 
журналістів. Але разом з тим не можемо не зауважити й 
певні стримуючі фактори швидкого перетворення Китаю 
на світовий інкубатор ідей, що є не таким очевидним для 

іноземців, які знайомі з Китаєм лише у розрізі статистичних 
викладок. Разом з тим, ці фактори є очевидними для більшості 
західних роботодавців у Китаї, що наймають робітників-
китайців, ці фактори є очевидними і для китайських компаній, 
які працюють у галузях, що потребують високого рівня 
креа  тивності. Наприклад, запаморочливі футуристичні 
пейзажі шанхайського даунтауну, з його приголомшливими 
хмарочосами, які є символом «нового Китаю», у більшості 
випадків спроектовані іноземними дизайнерськими ком-
паніями, хоча розробляють робочу технічну документацію, 
звичайно, місцеві інженери. При цьому ми зовсім не від-
мовляємось від існування «доморощених діамантів», 
таких, наприклад, як лауреат «Нобелівської премії в галузі 
архітектури» Прітцкерівської премії – Wang Shu. Але це 
радше виключення з загального правила про те, що великі 
проекти в Китаї проектують іноземці. Великі проблеми 
чекають у Піднебесній на компанії у сфері новітніх розробок 
IT, що формують персонал з китайських IT-спеціалістів – одні 
з найкращих в світі хакерів, якими безперечно є китайські 
програмісти, демонструють низьку продуктивність в режимі 
«вільного плавання», коли від програміста потребується не 
тільки сумлінне виконання поставленої задачі, а й підвищені 
вимоги до самовдосконалення проекту. Недаремно деякі 
компанії-розробники з тієї ж Європи або Америки, що з тих 
або інших причин реєструють свій бізнес у Китаї, всі як один 
набирають персонал з експатріантів. 

Галузі, які обходяться без інтенсивного залучення іно-
земних ідей, страждають від браку останніх. Тому не дивно, 
що в Китаї з’являється свій мультик про Кунг-фу Панду, 
тільки замість незграбного ведмедя-ласунчика нам 
пропонується Зайчик – у всьому іншому антураж «першого 
китайського повнометражного мультиплікаційного фільму 
світового класу, екранізований у 62 країнах світу» нічим 
не відрізняється від голлівудського прототипу. Іншим го-
резвісним прикладом відсутності ідей є китайський 
автопром – якщо ще 5 років тому китайські автомобілі 
нагадували Honda, Suzuki, Chevrolet, то на автомобільних 
виставках 2013-2014 рр. можна бачити китайські моделі, 
геометричні лінії яких визивають асоціації з таки ми брендами 
як Porsche, Lexus, Mini та ін. Перехід від легкових автомобілів 
до позашляховиків та паркетників, звичайно, демонструє 
розвиток автомобілебудування в Китаї. Але заперечувати 
брак креативних ідей в галузі також безглуздо.
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Якщо відійти від персональних вражень і знову ж 
таки звернутися до оцінок світових ЗМІ, то, наприклад, 
за рейтингом впливового журналу «Forbes» за 2013 р. у 
списку 100 найбільших світових інноваційних підприємств 
китайські підприємства мають лише 5 позицій. Країна, що 
вкладає 12,5% загальних світових інвестицій у R&D, держава, 
підприємства якої займають 20% загального списку 500 
найбільших підприємств світу, перша за загальною кількістю 
патентних звертань країна, має лише 5% від світових 
інноваційних підприємств. Дуже цікавою з цієї точки зору є 
стаття у британському журналі The Economist, що аналізує 
ситуацію з китайськими патентами. Британські журналісти 
влучно зауважують, що реальна вартість патенту здебіль-
шо го оцінюється рівнем інноваційності запатентованого 
продукту. Чим більший ступінь інноваційності, тим ширші 
кордони патенту. Справжні інноваційні проекти потребують 
світового патентування. Якщо оцінювати з цієї точки зору, 
цікавим є те, що лише 5% запатентованих в Китаї продуктів 
мали світовий патент, в той час як у США та Європі цей 
показник був значно вище – 27% та 40% відповідно. Чи не 
через це аналітики Thomson Reuters, які  вважають основним 
чинником для оцінки інноваційності компаній рівень та якість 
патентного користування, за оцінками 2011 року не вклю-
чили до своєї світової сотні жодної китайської компанії?

Інновація чи не інновація?
Інновація сама по собі є нововведенням, заміною 

старого новим, яке викликає якісну зміну об’єкта 
інновації. По суті інновація є інвестицією в новацію, 
перетворення абстрактної ідеї в матеріальний продукт. 
Інновація – це матеріалізований результат, отриманий 
від вкладання капіталу в нову продукцію, нову техніку 
або технологію, в нові форми організації виробництва, 
обслуговування, включаючи нові форми контролю, облі-
ку, методів планування та аналізу. Інновація сама по собі 
не є винаходом або відкриттям. 

Такими є академічні визначення поняття «інновація». З цієї 
точки зору китайські компанії, безперечно, є інноваційними, 
адже перехід виробництва від легкового автомобіля до 
позашляховика потребує зміни технологічних циклів, пере-
устаткування виробничого обладнання, байдуже, що сам 
дизайн автомобіля не є унікальним. І варто зазначити, що 
в Китаю не залишалося іншого вибору, окрім як інновації 
через копіювання та пристосування. Піднебесна була ви-
мушена робити стрибок в постіндустріальне суспільство, 
перестрибуючи за декілька років через етапи, на які потрібні 
були десятиріччя послідовного розвитку розвинутих країн. 
Саме через те, що все будувалося «з чистого листа», сьогодні 
Китай має найновішу і найрозвинутішу інфраструктуру: 
найновіші лінії метро, найшвидші потяги, найдовші дороги 
та мости, найкращі телекомунікаційні лінії тощо. Сьогодні 
Китай будує цивільні та військові літаки, авіаносці, посилає 
людину в космос на космічних човнах власного виробництва, 
створює власне томографічне медичне обладнання, Китай 
є найбільшим в світі виробником альтернативних джерел 
енергії. Все це Китай навчився робити за останні десять років. 
Вражаючий результат, що потребує величезної кількості 
людського ресурсу та величезного обсягу інновацій. Але, 
як відомо, диявол криється в деталях: китайські авіаносці 

будуються за зразком проданого Україною авіаносця «Варяг», 
літаки виглядають як російські винищувачі СУ тощо. Тож 
варто запитати, чи цього достатньо, щоб вважатися дійсно 
інноваційною економікою? Чи достатньо лише переймати 
досвід і переналагоджувати його до своїх реалій? Хай то як, 
але колись настане той час, коли система буде добудована, 
коли Китай нарешті вирівняється зі світовими лідерами за 
показниками розвитку, коли вже не буде що переймати і 
нарешті настане час щось давати у відповідь.  

Інновативність vs креативність:
the winner takes it all

Китайці за своєю природою є матеріалістами. Їх 
сприйняття світу є суто фізичне. Таке світовідчуття не-
одмінно відзначається як у соціальному устрої, со ціальних 
відносинах, так і в більш тонких матеріях. Наприклад, 
копія для китайця має не меншу цінність, ніж оригінал, 
напряму з оригіналом ототожнюється. По будована де-
кілька років тому пагода, що один в один повторює 
архітектуру старовинного храму, який стояв на цьому місці 
декілька століть тому та був у подальшому зруйнований, 
визнається в Китаї рівнозначною зі знищеним оригіналом 
цінністю, яку будуть відвідувати десятки тисяч туристів 
щорічно. Не маючи «потойбічного спасіння», китайці 
шукають розради в соціумі, від нього залежать і йому 
підкоряються. Конфуціанська мораль вимагає від китайця 
покори відносно до старших, шанування традиції, 
найвища цінність визнається в зразках сивої давнини. 
Отже, повторення для китайців є чеснотою, а розрив 
зв’язку – гріхом. 

Не дивно тому, що китайці добре сприймають інновації 
як повторення, копіювання. Але чи можлива в умовах 
такої духовної конституції воля до креативних інновацій? 
Тут важко роботи якісь прогнози. Китайці наразі визнають 
вади своєї традиційної освіти, намагаються розпочати 
ре форми з фундаменту. Щорічно за кордон отримувати 
освіту відбувають сотні тисяч китайських студентів. Вони 
обов'язково повернуться, щоб зробити свій внесок у 
розбудову країни. Китай також не нехтує закордонними 
науковцями. Наразі КНР готова пропонувати найкращий 
рівень відшкодування закордонним вченим у порівнянні 
з іншими провідними економіками світу.

Підсумовуючи, зазначимо, що питання якості 
китайських інновацій має вирішальну роль на шляху КНР 
до світового лідерства. На сьогоднішній момент стара 
модель інноваційного послідовника поступово себе 
вичерпує і не може бути двигуном розвитку майбутніх 
десятиліть. Китай має змінити модель розвитку з моделі 
інноваційного послідовника на модель інноваційного лідера: 
лідера в галузі фундаментальних розробок, роз робок в 
галузі управління тощо. Здається, що ки тайська влада це 
розуміє і має волю до змін, навіть ціною тектонічних змін в 
китайському менталітеті та звичках. А як воно буде, покаже 
тільки час.
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Дешевий Китай: міф чи реальність?Сучасний Китай

Мар’яна Сидорів — народилася у Львові, закінчила Львівський національний 
університет імені Івана Франка, факультет міжнародних відносин. Займається 
ринковою аналітикою у «Raw & Refined Commodities» у Шанхаї, також відповідає за 
випуск журналу «Шанхай Борщ».

В уяві багатьох пересічних українців Китай все ще 
залишається величезним ринком дешевих товарів, часто-
густо підробок відомих брендів. Донедавна приблизно 
так і було: Китай був світовою майстернею, де завдяки 
численній дешевій робочій силі та недорогим матеріалам 
виробляли більшу частину речей, які ми використовуємо 
у щоденному вжитку, а маркування «Made in China» стало 
звичним як на упаковках від дитячих іграшок, так і на  
обладнанні великих підприємств.

Можливо, тому багато українців замислюючись про 
бізнес з Китаєм у кращому випадку обирають закупівлю 
товарів на зразок одягу, побутових приладів, а в гіршому 
— перепродують чохли для мобільних телефонів та 
планшетів, або ж розповсюджують дешеву неякісну біжу-
терію через соціальні мережі. 

Однак Китай, все більше відривається від образу Іу і на 
це є ціла низка причин.

Китай — країна багатіїв
На вашу думку, у якій країні 152 доларових мільярдери 

та понад мільйон мільйонерів? Ні, це не Велика Британія 
і не багата на природний газ Росія. Це Китай. Так, багато 
з цих людей  розбагатіли завдяки зв’язкам з урядом та 
тісній співпраці з великими державними підприємствами. 
Однак є й такі, яким, незважаючи на проблеми з правом 
інтелектуальної власності у Китаї, надмірний державний 
контроль, корупцію, недостатньо кваліфіковану робочу 
силу, вдалося протягом останніх десяти років здолати усі 
ці перешкоди та побудувати сильні китайські бренди,  не 
копіюючи західні бізнес-моделі та  технології, як багато 
людей думають. Сьогодні китайська продукція конкурує 
не лише за рахунок дешевших операційних затрат та, 
відповідно, нижчої ціни, а й завдяки своїй якості та 
інноваційності. Деякі науковці, як Джеймс Фелловс, 
закидають, що серед китайських винахідників немає во-
лодарів Нобелівської премії. Однак тут слід згадати, що 
японці Еїті Негісі та  Акіра Судзукі отримали премію у 2010 
році за дослідження, яке вони проводили у 1960-1970 х 
роках. Тому почекаймо ще кілька десятків років і лиш тоді 
будемо говорити, наскільки китайці  інноваційні.

Дешева робоча сила
Китай став світовою майстернею завдяки двом основним 

факторам: наявності великої кількості дешевої робочої сили 
та розвитку морських контейнерних перевезень. Коли в 
Америці та Європі заробітні плати зростали та виробництво 
ставало затратним, великі компанії поволі почали переносити 
виробництво до дешевого Китаю, тим паче, що з 1978 року 
завдяки політиці Ден Сяопіна Китай став значно відкритішим 
для іноземних компаній. 

Відтоді Китай починає активно роз виватися. Проте разом 
зі зростанням економічного потенціалу країни змінюється і 
життєвий рівень людей. Китайці більше не хочуть за копійки 
працювати на фабриках. Вони, як і американці та європейці 
зі сторінок журналів та з телевізійних серіалів, також хочуть 
зранку пити ка ву у затишному офісі, а не шити одяг чи 
збирати те левізори на фабриках. Тому все більше китайців 
або переорієнтовуються на офісну роботу, або ж вимагають 
більших зарплат на виробництві. Збитків іноземним ком -
паніям також завдає і зростання курсу юаня. Якщо, скажімо, 
заробітна плата зросла на 10 %, то враховуючи ще зростання 
курсу юаня до долара на 5 %, загальні витрати компанії вже 
збільшуються на 15 %. Це при тому, що товари продають у 
Європі та Америці в іноземній валюті, а зарплату працівникам 
виплачують в юанях. 

Частково зростання вартості робочої сили спричинив 
і сам бум з відкриття виробничих потужностей іноземних 
компаній у Китаї. Так, відкриття заводів Mercedes та Aero-
bus значно підняло попит на кваліфікованих працівників 
у технічній галузі, які стали більш вибагливими до умов 
праці і рівня зарплат та без особливих вагань змінюють 
місце праці, якщо їм там пообіцяють дещо вищу зарплату.

Що за таких умов робити іноземним компаніям? 
Хорошою стратегією є пере орієнтація частини виробництва 
на ки тайський споживчий ринок. Саме так зробив відомий 
виробник меблів у світі «Laura Factory». Деякі виробники, 
як «Nike» та багато текстильних компаній переносять ви-
робництво у дешевший В’єтнам чи Індонезію, але слід па-
м’ятати, що працівники там ще недостатньо професійні у по-
рівнянні з Китаєм, який втримує титул майстерні світу вже 
май же 30 років та виховав багато кваліфікованих спеціалістів.   

Тисячі продавців, безмежний вибір товарів, люди різних національностей… Це  торговий конгломерат Футіен у місті 
Іу. Без перебільшення, тут можна купити абсолютно все. Іу — символ того, як Китай став другою економікою світу. Однак 
останнім часом все частіше виникає питання – китайська економіка ще нагадує Іу?

ДЕШЕВИЙ КИТАЙ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?
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Експансія китайського капіталу у світі

Починаючи з 1990-х років Китай актив но налагоджує 
стосунки з великими та впли вовими сім’ями Африки, 
роздаючи сти пендії їх дітям для навчання в Китаї. Згодом 
африканський континент отримує від китайського уряду 
дешеві кредити. Чим зумовлена така щедрість? З однієї 
сторони Китай намагається поширити свій влив серед 
африканських країн на противагу гегемонії США. Про-
те не все так просто. Справа в тому, що Китаю, який по-
стійно будує нові міста, дороги, мости, постійно необхідні 
природні ресурси: мідь, залізна руда, нікель… Саме 
прагнення отримати дешевий доступ до цих ресурсів і є 
основною причиною китайської щедрості. На відміну від 
європейських колонізаторів минулих століть,  Китай не 
намагається цинічно вивезти ресурси з країн Африки. 
Натомість, китайський уряд передає технології, забезпечує 
фінансування та підтримку великих інфраструктурних 
проектів в обмін на можливість дешево купувати природні 
ресурси. Таким чином протягом 2013-2015 років за-
гальна сума кредитів, наданих китайськими банками 
урядам африканських країн складе 20 мільярдів доларів 
США.  Кредити в основному спрямовані на будів ництво 
портів (нещодавно було виділено 10 мільярдів доларів 
США для будівництва порту у Танзанії), доріг, мостів, 
електростанцій та інших великих інфраструктурних об’єк-
тів, необхідних для видобутку та транспортування природ-
них ресурсів.

Китай приваблюють не лише країни Африки, але й 
великі розвинені країни. Нещодавно консорціум «Port 
of Newcastle Investments» з переважаючим китайським 
капіталом отримав право на користування портом для 
від вантаження вугілля у австралійському місті Ньюкасл 
терміном на 98 років за 1,75 мільярди доларів США. 
Схож а ситуація і у Канаді. 

Розкіш по-китайськи

Ще з десяток років тому світовими центрами моди та 
шопінгу був Париж, Нью-Йорк, Мілан, а дорогі предмети 
розкоші в основному купували багаті європейці та аме-
риканці. Однак сьогодні ми спостерігаємо зовсім іншу 
картину. Вулиці Шанхаю нагадують  парад модних брен-
дів: бутіки «Louis Vuitton», «Prada», «Gucci», «Hermes» 
заполонили  місто. Та вражає не тільки величезна кількість 
модних та дорогих магазинів, а й купівельна спроможність 
китайських покупців: протягом години з бутіку відомого 
французького бренду «Hermes» вийшло 14 щасливих 
облич з оранжевими фірмовими пакетами, а всього було 
43 відвідувачі.

Цікава ситуація і на світовому ринку предметів роз-
коші, де 25 % попиту формують саме китайці. У 2013 
році китайські туристи витратили на шоппінг за кордоном 
117.6 мільярдів доларів США. Лише на розпродажі у 
по пулярному лондонському супермаркеті «Selfridge» 
китайські туристи протягом години витратили 1.3 мільйо-
ни фунтів стерлінгів.  

Таким чином поступово міф про дешевий Китай 
розвіюється. Китай більше не світова майстерня, де зав-

дяки недорогій робочій силі та дешевому морському кон-
тейнерному перевезенню вигідно розташувати вироб-
ництво. Ринок Іу більше не є символом міці китайської 
економіки, це вже радше історія.

Частина економістів вважають, що Китай може стати 
порятунком світової економіки, адже країна досить успішно 
та без знаних негативних наслідків пережила світову 
фінансову кризу 2008 року. Інші ж переконані, що Китай 
у світовій економіці може зіграти лише у гру з нульовою 
кінцевою сумою: він виграє, а хтось повинен програти. 

Китайський уряд намагається позбутися залежності від 
експорту, натомість прагне переорієнтуватися на внутрішнє 
споживання, підвищуючи рівень життя пересічних китайців. 
Що це означає для світу та для України? Насамперед, потрібно 
сприймати Китай не тільки як продавця, але й як покупця. 
Потенціал та можливості китайського споживача величезні, 
але він стає і вибагливішим, тому потрібно орієнтуватися на 
торгівлю товарами з високою доданою вартістю. Китайці лю-
блять все нове, цікаве та західне, тому важливо розвивати 
«розумний та ідейний бізнес». Потрібно відходити від заку-
півлі дешевих неякісних товарів з Китаю, а звернути увагу 
на які сні ки тайські бренди. Так, китайські смартфони  
«Xiaomi» мало чим поступаються таким популярним в нас 
«iPhone», а виробник побутової техніки «Haier» сміливо 
може скласти конкуренцію багатьом європейським та 
японським виробникам.

Напевне можна сказати одне:  Китай змі нюється, і ми 
повинні йти в ногу з цими змінами.
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Ольга Танасийчук — корреспондент Укринформа в Китае в 1994-1998 гг. и с 2002 
по настоящее время, заслуженный журналист Украины.

За многие годы моей жизни и работы в Пекине в качестве корреспондента Украинского национального 
информационного агентства я написала о Китае огромное количество статей и заметок, сделала тысячи снимков. 
Хочется верить в то, что в Украине об удивительной Поднебесной стране узнавали, в том числе и по моим репортажам.

КИТАЙ: МЕНЯЮЩЕЕСЯ ПОСТОЯНСТВО

Получив приглашение принять участие в подготов-
ке журнала, посвященного 65-летию образования КНР, я 
задумалась о том, на какой теме остановиться, ведь массу 
интересного и познавательного можно написать об исто рии 
и современности, политике и экономике, куль туре и обычаях 
– да буквально о каждом аспекте жизни Срединного го-
сударства. В конечном итоге решила просто поделиться 
вкратце своими впечатлениями и наблю дениями, о том, как 
меняется Китай.

…Вспоминается прибытие в Пекин в феврале 1994 
года. Холодно, снега нет, сухо так, что при прикосновении 
к любым предметам чувствуешь легкие удары током. На 
моего маленького сына, одетого в меховую шапочку, 
на улице оборачиваются: это сейчас в Китае мода на 
разные головные уборы, а тогда, 20 лет назад они были не 
приняты, и с непокрытой головой ходили даже маленькие 
дети. Одеты все, на первый взгляд, тоже легко: никаких 
ставших модными позднее пуховиков и шуб, на многих 
мешковатые пальто и нескладные пиджаки. Это позднее я 
узнала, что одеваются китайцы по принципу «капусты» – 
много-много слоев всевозможных фуфаечек, жилетиков, 
кальсон и подштанников (в которых для самых маленьких 
предусмотрены разрезы, чтобы не утруждаться снима-
нием многочисленных штанов при походе в туалет). 

К середине 90-х прошлого века многие жители бо-
льших городов уже не ходили сплошь в единообразных 
френчах и штанах, как можно видеть на фото первых 
годов образования республики. Однако, надо признать, 
выглядела публика на улицах в своей массе достаточно 
«серо», а при огромном тогда уже количестве товаров в 
магазинах, выбрать что-то на наш вкус было непросто. Не то 
что сейчас: не только в мегаполисах, но и провинциальных 
городах люди одеваются ярко, модно, порой даже ультра-
модно. Наряды в торговых центрах и бутиках приятно 
радуют глаз качеством и креативностью. Правда, и цены 
«кусаются». Это уже отнюдь не тот ширпотреб, который 
принес Китаю за границей, завезенный туда «челноками» 
первой волны, не совсем добрую славу.

Сегодня знак «Made in China» во многих странах мира 
уже не является эквивалентом «доступно, но немного хал-

турно». Китайские товары, я не говорю о тех, которые изго-
товлены в КНР по заказам ведущих мировых брендов, 
все больше завоевывают уважение и доверие самых взы-
скательных покупателей разных наций. Причем это ка-
сается как обуви и текстиля, так и самолетов и скоростных 
поездов. Надо добавить, что популярности многих китайских 
продуктов и марок способствует и стиль первой леди Китая, 
очаровательной Пэн Лиюань. Ее элегантные наряды, сумки, 
мобильный телефон сразу же вызывают интерес и ведут 
к росту продаж соответствующих компаний. Прекрасный 
пример ненавязчивой рекламы, продвижения отечественного 
продукта; одно из проявлений, как мне представляется, так 
называемой «мягкой силой», которую страна в последнее 
время все больше демонстрирует на мировой арене. 

Что дарили раньше руководители КНР в ходе за-
рубежных визитов? В основном то, чем Китай славится 
столетиями — чай, фарфор, шелк. Ныне же, помимо 
этих традиционных символов, они привозят фильмы 
о современном Китае, информационные материалы, 
которые дают представление о том, чем живет общество 
сегодня, которые зачастую ломают стереотипы и пре-
дубеждения о второй экономике мира, об одной из 
самых влиятельных стран мирового сообщества. Одно 
из центральных китайских СМИ даже назвало новое 
руководство страны «супер-продавцом», так как оно 
прямо или косвенно знакомит иностранный рынок с 
китайской продукцией. 

Да и сами китайские лидеры и их образованные и 
интеллигентные супруги стали понятнее миру. И не только 
миру, но и своим гражданам, для которых традиционно 
высшее лицо в государстве было недосягаемым. Людям 
импонирует то, что теперь для них приоткрыты завесы 
некоторых тайн личной жизни первых лиц. Рассказы о  
членах Политбюро ЦК КПК как о простых людях – новый 
тренд в китайских средствах массовой информации. В 
этот ряд можно поставить и фоторепортажи о посещении 
председателем Си Цзиньпином простой пекинской за-
кусочной, где он пообедал на 21 юань, и добродушные 
карикатуры на политиков (что еще несколько лет назад 
даже представить себе было сложно). 
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Поддержкой общества пользуется и решительный 
настрой на борьбу с коррупцией. Вообще-то, с мздо им-
ством в Китае боролись во все времена  —  и в импер ские, 
и в коммунистические. Но победить при этом данное зло 
до конца никогда не удавалось. Нынешняя кампания, хотя 
и является очередной, все же отличается от предыдущих 
своим масштабом и серьезностью намерений искоренить 
не только «мух», но и «тигров» (по образному выражению 
самого генсека ЦК КПК Си Цзиньпина, назвавшего так 
мелких чиновников и крупных партбонз соответственно). 
Некоторые эксперты уже заявили, что 2014 год может 
стать «годом борьбы с коррупцией». Действительно, ред-
кий день проходит без появления в прессе сообщений о 
начале расследования против очередного нечистого на 
руку функционера, порой очень высокопоставленного. 
Сами процессы над ними постепенно становятся откры-
тыми для общественности.  

В целом же китайцы – народ, как мне кажется, не 
слишком политизированный. Это люди, думающие боль-
ше о работе и отдыхе, семье, жилье. Проблемы эти на-
сущны в КНР, как и в других странах. Молодым людям из 
простых семей совсем нелегко устроить семейное гнездо 
в условиях постоянного роста цен на жилье, необхо-
димости найти достойную работу после окончания вуза. 
Трудоустройство, строительство доступного жилья – 
настоящие вызовы для власти. Принято немало решений 
и выделяется немало средств на сооружение бюджетного 
жилья, в городах вырастают целые кварталы таких домов. 
Однако, их пока недостаточно, да к тому же еще надо 
доказать свое право на покупку недорогой квартиры. 

Все это формирует тенденцию более позднего, чем 
ранее вступления людей в брак. Молодые люди, особенно 
парни, сетуют на то, что невесты стали в последнее время 
слишком разборчивы и отказываются выйти даже за 
любимого человека, если у того нет квартиры, машины и 
приличного заработка. Да и организация самой свадьбы 
– весьма разорительное мероприятие. Раньше все было 
проще, и любящие сердца готовы были соединиться без 
каких-либо предварительных условий. 

Ускоряющийся темп жизни, ее удорожание, желание 
сделать карьеру сказываются и на политике деторождения. 
Запад резко критиковал КНР за ограничение рождаемости, 
порой весьма негуманными способами. (При этом семьи 
с двумя, а то и тремя детьми были не таким уж и редким 
явлением). Сегодня и критика ослабла, и ограничения: 
ряд регионов уже на законодательном уровне разрешили 
определенным категориям граждан иметь двоих детей. 
Вопрос в том, что уже сами супруги все чаще сами огра-
ничивают себя единственным малышом. Кто-то просто не 
хочет отвлекаться и бросать работу, а кто-то просто понимает, 
что воспитание детей – весьма и весьма неде шевое удо-
вольствие: в коммунистическом Китае уже несколько деся-
тилетий нет ни бесплатных школ, ни университетов, ни ме-
дицинского обслуживания. А хорошие детсады, школы и 
больницы стоят еще дороже… Так что, вполне возможно, 
принудительная политика «одна семья – один ребенок» уже 
вообще становится неактуальной, происходит естественная 
саморегуляция населения. Снижение же рождаемости чре-
вато другой проблемой, которая уже дает о себе знать в 
полной мере – это стремительное старение населения.  
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Отношение к старикам в Китае по-прежнему очень тре-
петное. Хотя и появляются в последнее время сообщения о 
«пустых гнездах» — домах, из которых «вылетели птенцы», 
дети, оставив пожилых родителей одних и не утруждающих 
себя посещениями. Но все же это не массовое явление. 
Радуют глаз картины того, как в парках пенсионеры проводят 
время: в группах и индивидуально занимаются дыхательной 
гимнастикой (порой демонстрируя на зависть молодежи 
редкую гибкость), поют и музицируют, танцуют, играют в го, 
сянцы и карты. Тем, кому самим уже трудно ходить, помогают 
дети, внуки и правнуки. Становится обидно за наших ста-
риков, которые часто оказываются затворниками в своих 
домах, когда здоровье и силы становятся уже не те; нет у нас, 
к сожалению, такой вот социальной активности среди людей 
старшего возраста.

Раз уж речь зашла о парках, не могу не сказать о том, 
как коммунальные службы следят за зелеными насажде-
ниями, особенно в крупных городах. Обращает на себя 
внимание также чистота, за которой тщательно следят 
уборщики. Прав  да, культура немалого количества самих 
граж дан еще порой «хромает» – выброшенная упаковка 
от мороженого в нескольких метрах от урны, выкинутая 
прямо из окна доро гого автомобиля прямо на оживленном 
проспекте пустая упаковка от сигарет – не такое уж и редкое 
явление. Но кампании в прессе, разъяснительная работа 
(особенно на кануне Пекинской Олимпиады-2008) дают о 
себе знать. И в метро, и на автобусных остановках люди 
уже не ломятся в открывшиеся двери, а цивилизованно 
выстраиваются в очереди.

Еще Олимпиада и ЭКСПО-2010, как по мне, до-
вольно сильно преобразили облик Пекина и Шанхая. В 
особенности Пекина, который несколько проигрывал эко-
номической столице в плане цветочного оформления, 

ярких световых иллюминаций. Монументальный, ка-
менный, основательный и немного «давящий» Пекин 
середины 1990-х сегодня благоухает причудливыми клум-
бами и композициями из цветов, разделительные полосы 
на автотрассах поражают красотой розовых кус тов, 
подсветка зданий вечерами весело подмигивает жителям 
и гостям столицы. Немного жаль традиционных пекин-
ских переулков, хутунов, бродя по которым буквально 
физически ощущаешь древность и уклад жизни, каким 
он был много десятилетий назад. Таких кварталов ста-
новится все меньше, на их месте устремляются в небо 
«стрелы» из стекла и бетона. Необычные сооружения 
в стиле модерн могут удивить даже видавших виды пу-
тешественников; несколько даже шокируют, но при 
этом удивительным образом не способны задавить тра-
диционную архитектуру. Так, критиковавшийся много-
кратно театр, прозванный в народе «яйцо», спокойно 
соседствует с Домом народных собраний и входом в 
Запретный город на площади Тяньаньмэнь, новое здание 
CCTV, получившее за свои формы название «штаны», 
формирует вокруг себя современные кварталы восточной 
части третьего автомобильного кольца; небоскребы Шан-
хая в районе Пудун гармонично смотрятся не только 
рядом с телевышкой «Жемчужина Востока», но и создают 
непротиворечивый контраст старой набережной по другую 
сторону реки Хуанпу. А неординарные градостроительные 
решения провинциальных городов и даже сел – как 
супер современные, так и копии известных мировых па-
мятников архитектуры – даже становятся местами прив-
лечения туристов. 

…Это вкратце то, чем, как мне кажется, дышит сегодня 
китайское общество. Кстати, о «дышит». В 1994 году нас 
встретили в Пекине предупреждением о том, что «год жизни 
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здесь ложится на легкие кирпичом». Так печально было 
состояние воздуха в столице, так велико было загрязнение 
промышленными выбросами и продуктами сжигания угля 
в зимний период, что синего неба в иные времена не было 
видно неделями. Мы стали свидетелями того, какие усилия 
власти принимали для решения этой серьезной проблемы, 
особенно в преддверии Летних Олимпийских Игр 2008 года. 
Журналистов возили показывать различные строящиеся 
очистные сооружения, работы по озеленению, по замене 
печурок в домах горожан на электронагреватели, а также 
на закрытый металлургический комбинат-гигант «Шоуган». 
И работа принесла свои плоды: пекинцы увидели солнце и 
синее небо с облаками и звездами ночью. 

Впрочем, последние полтора года проблема вновь встала 
крайне остро. Отравляет воздух в крупных городах страны 
не только динамично развивающаяся промышленность, 
но и миллионы автомобилей, которые многим китайцам 
купить теперь вполне по карману. Загрязнение воздуха 
приобрело сегодня небывалые масштабы, став настоящей 
угрозой здоровью людей и даже одной из основных причин 
иммиграции из страны. Вид прохожих в респираторах уже 
никого не удивляет. Надо отдать должное властям, они пы-
таются всеми силами бороться с экологическим бедствием, 
вкладывая огромные средства и идя порой на непопулярные 
меры (вроде ограничения на покупку тех же автомобилей). 
Люди также готовы помогать в этом, например, ограничив 
себя даже в таком традиционном любимом развлечении как 
запуск новогодних фейерверков и петард. 

…Китай — без преувеличения одна из самых зага дочных 
и притягательных стран мира, интерес к которой не только 
не ослабевает, но продолжает расти. Все боль ше людей на 
планете изучают историю и культуру Поднебесной, а также 
ее язык. Все больше людей хотят из первых уст узнать о том, 
что в ней происходит. Сейчас это сделать гораздо проще, 
чем раньше – политика открытости действительно открывает 
Китай миру и мир Китаю. Идущая с ней рука об руку политика 
реформ, начатая больше 30 лет назад их «архитектором» 

Дэн Сяопином, постоянно трансформируется вместе со вре-
менем и меняющимися обстоятельствами. Примечательно, 
что она отличается последовательностью, взвешенностью и 
точным расчетом. Принципиально важно, что новаторство 
нового руководства опирается на традиции, на историческую 
и культурную базу, на традиционную шкалу ценностей, потому 
не вызывает отторжения у народа. Надо сказать, что КНР одной 
из немногих удается довольно удачно сочетать рыночность 
проводимых реформ и использование государственных 
рычагов управления, следуя своим особым путем построения 
социализма с китайской спецификой – никого не копируя, но 
при этом активно перенимая лучший опыт. 

С момента появления в древнем Китае структуры го-
сударства, еще до нашей эры, Поднебесная стремилась 
к созданию сильного государства, и сегодня мы воочию 
видим, как эта мечта воплощается в жизнь. И видим, как 
нынешнее руководство страны и Компартии старается 
применить на практике конфуцианские постулаты о форми-
ровании правительства правового и обслуживающего 
типа. Недавно был назван рубеж, к которому Китай на-
мерен подойти с «решающими успехами» в важнейших 
областях и ключевых звеньях реформ и добиться зре-
лости всех систем – 2020 год. До этого срока осталось 
совсем немного времени. Обозначена и перспективная 
цель, ради которой и проводятся реформы – построение 
могучего, демократичесмкого, цивилизованного и гармо-
ничного современного социалистического госу дарства, 
осу щест вление китайской мечты о великом воз рождении 
китайской нации. Хочется пожелать Китайской Народной 
Республике, ее народу, чтобы все грандиозные планы 
воплотились в жизнь. Для этого есть и предпосылки, и 
перспективы, и решимость. 

Китай, Пекін. Погруддя Тараса Шевченка у парку Чаоян, 
відомого китайського скульптора і художника, директора галереї “Цзінь Тай”, члена Постійного Комітету

Народної політичної консультативної ради Китаю Юаня Сикуня (Yuan Xikun). 9 березня 2014 року
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Сергій Капранов — кандидат філософських наук, старший науковий співробітник 
Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського Національної академії наук України.

Навряд чи знайдеться сьогодні людина, якій не знайоме ім’я Конфуція, або Кун-цзи, як його звуть на батьківщині 
— в Китаї. Його висловлювання залюбки цитують, часом приписуючи йому навіть те, чого він ніколи не казав. До 
його рідного міста Цюйфу щороку приїздять тисячі туристів з усього світу. У Китаї ж Конфуція величають «Великим 
мудрецем», «Наймудрішим першим вчителем», «Взірцем для вчителів на тьму віків». 

ПЕРШИЙ ВЧИТЕЛЬ КИТАЮ.
ДО 2565-Ї РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ КОНФУЦІЯ

По всій Східній та Південно-Східній Азії можна побачити 
присвячені йому храми (усього у світі їх нараховують близько 
трьох тисяч). У минулому сам імператор двічі на рік, навесні та 
восени, урочисто вшановував Конфуція в столичному храмі, а 
в усіх інших той самий обряд проводили урядовці відповідного 
рівня – губернатори провінцій або міські начальники. 
Статуї Конфуція з присвяченими йому вівтарями стояли в 
кожній школі. Коли новачок вперше приходив до школи, він 
починав із поклонів перед «Вчителем вчителів»; і надалі так 
починався й закінчувався кожен шкільний день. І сьогодні 
день народження Конфуція святкують не лише в Китаї, а й у 
багатьох сусідніх країнах. Цього дня на честь Наймудрішого 
проводять стародавні обряди, серед яких знаменитий «танець 
у вісім рядів», що виконують під звуки мелодії «Пісня миру». У 
кожному ряді по вісім танцівників, кожен з них у правій руці 
тримає перо фазана – символ щирості, а в лівій – бамбукову 
флейту, символ рівноваги. Наприкінці церемонії учасники 
пригощаються (чи причащаються?) «пирогом мудрості», що 
має принести їм успіхи у навчанні.

То хто ж він, Конфуцій? Бог? Пророк, що заснував 
нову релігію? Чи просто мудрець, автор афоризмів на всі 
випадки життя? Ні, він – не бог, але йому поклоняються 
і приносять жертви; він не засновував релігії, але для 
мільйонів людей у Східній Азії його вчення має не менше 
значення, ніж християнство – для європейців. Він більше, 
ніж просто мудрець, але сам себе він не вважав мудрим. 
«Я передаю, а не створюю нового; я вірю в давнину і 
люблю її» («Лунь юй» 7:1) – скромно казав він про себе. 
Щоби краще зрозуміти, хто такий Конфуцій, варто бодай 
стисло пригадати його життєвий шлях. 

За легендою, його народженню передувало диво: 
явився чарівний звір – цілінь, що тримав у пащі нефритову 
табличку з написом: «Кришталево чисте дитя народиться, 
щоби відвернути загибель Чжоу, і стане царем без цар-
ства». І ось 551 року до н.е., 27 дня восьмого місяця за 
старим китайським календарем, у царстві Лу на сході 
Китаю, у родині воїна-богатиря Шулян Хе з роду Кун 
народився син. Народився він у печері у глинистому 

пагорбі, хоча походив із стародавнього царського роду. 
Хлопчика так і назвали Цю – «Горбочок». Ріс він сиротою: 
батько помер, коли малому Цю не виповнилося й двох 
років. Мати присвятила себе вихованню сина: розповідала 
йому про славну історію роду Кунів, навчала священних 
ритуалів. Проте й вона не витримала скрутного життя, і 
в 16 років Конфуцій залишився без матері. Незважаючи 
на знатне походження, йому довелося зазнати злиднів і 
самому пробивати собі дорогу в житті. Чого тільки не робив 
майбутній великий мудрець – і овочі вирощував, і корови 
пас... Та все це він витримав завдяки успадкованому від 
батька міцному здоров’ю та непересічній фізичній силі. 
І кожну вільну хвилину юнак присвячував навчанню, 
завзято опановував «шість мистецтв», які складали основу 
тогочасної освіти – грамоту, математику, ритуали, музику, 
стрільбу з лука та мистецтво правити колісницею. 

Сам Конфуцій так визначив етапи свого становлення: 
«У 15 років я звернув свої думки до навчання. У 30 років 
досяг самостійності. У 40 років звільнився від сумнівів. У 
50 років пізнав волю Неба. У 60 років навчився відрізняти 
правду від омани. З 70 років я слідую бажанням свого 
серця, не порушуючи міри» («Лунь юй» 2:4). 

Клопотів значно побільшало, коли Конфуцій одружився. 
Йому було лише 19 років. Наступного року у нього 
народився син. Та навчання Кун Цю не залишив і тоді – брав 
уроки гри на цині (китайській цитрі) у відомого музиканта 
Ші Сяна, а для глибшого вивчення стародавніх традицій 
навіть з’їздив до столиці чжоуських царів – міста Лої. За 
переказами, там він зустрівся зі славетним мудрецем Лао-
цзи, що працював у царському архіві.

У тридцятирічному віці Конфуцій відчув, що вже має, 
що сказати іншим, і відкрив свою приватну школу – першу 
в стародавньому Китаї. До школи він брав усіх охочих, не 
зважаючи ані на походження, ані на статки.

У 517 р. у царстві Лу стався заколот, і Конфуцій слідом 
за скинутим правителем переселився до сусіднього 
царства Ці. На цей час він уже розумів, яким чином 
можна навести лад у розшарпаній чварами Піднебесній. 
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Прагнучи втілити свої ідеї, він спробував стати царським 
радником і домігся аудієнції. Та, хоча йому і вдалося 
справити добре враження на царя, місцева знать не 
дозволила чужинцю обійняти високу посаду. І Конфуцій 
змушений був повернутися до рідного краю, де присвятив 
весь свій час редагуванню стародавніх книг та своїй школі. 
Йому двічі пропонували посаду можновладці-узурпатори, 
але мудрець, вірний своїм принципам, відмовився. 

Так пройшло чотирнадцять років. Нарешті, коли 
Конфуцію виповнилося п’ятдесят, новий луський володар 
Дін-ґун призначив його градоначальником до міста 
Чженду. Конфуцій узявся до справ, провів масштабні 
реформи, і вже наступного року його було підвищено до 
посади головного прокурора, а незабаром він став однією 

з головних осіб у державі. На службі Конфуцій проявив 
себе як талановитий адміністратор, вправний дипломат, 
він зміцнив царську владу і розширив володіння. 
Здавалося, ще трохи, й у царстві Лу відродиться золотий 
вік... Але негідна і розпусна поведінка царя показала, що 
він не рівня премудрим володарям давнини, і Конфуцій 
змушений був піти у відставку. 

Наступні тринадцять років пройшли у мандрах. За цей 
час Конфуцій об’їхав майже всі царства Китаю. Багато чого 
йому довелося пережити: полон, приниження, замах, 
семиденне голодування, смерть вірної дружини. Але 
жодного разу Вчитель не зрадив свого вчення. 

Нарешті 484 р. до н.е. за сприяння одного зі своїх 
учнів, що став впливовим урядовцем, Конфуцій отримав 

Давній Китай й сьогодення

Конфуцій
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можливість повернутися на батьківщину. Там і провів він 
решту життя, працюючи над редагуванням класичних 
текстів і укладаючи хроніку «Чунь цю», а також навчаючи 
учнів. В останні роки він зазнав тяжких ударів долі: смерть 
сина, улюблених учнів Янь Юаня та Цзи Лу. Не витримавши 
цього, Конфуцій помер 479 р. до н.е. у 73-х річному віці. 
Віддані учні три роки оплакували Вчителя, живучи в 
куренях біля його могили. Пройшло багато років, перше 
ніж його вчення поширилося в Піднебесній.

З ким тільки не порівнювали Конфуція – і з Сократом, 
і з Аристотелем, і навіть із Кантом... І все ж Конфуцій 
– не «китайський Сократ», як і Сократ – не «грецький 
Конфуцій». Конфуцій, як Сократ, унікальний. Про це 
добре написано на стелі у храмі в Цюйфу: «Як до Кун-цзи 
немає Кун-цзи, то по Кун-цзи – нема й поготів». Конфуція 
справедливо можна назвати філософом, бо мало хто так 
щиро любив мудрість, як він. Але для нього, на відміну 
від більшості західних філософів, головним питанням 
було не «що є істина?», а «як жити в істині?». І сама істина 
ця – не абстрактне теоретичне судження, а Шлях – Дао. 
Її не можна «зрозуміти», її треба пройти, прожити, як 
долю. І прожити, як людина з людьми – «з цими-ось 
людьми», а не з «птахами та звірями» («Лунь юй» 18:6). 
Тому для Конфуція людина – не ізольований індивід, а 
«людина-серед-людей»: найважливіше в його вченні 
поняття людяності – жень в ієрогліфічному написанні (仁) 
складається з графем «людина» (人) і «два» (二). Звідси – 
його дбайлива думка про суспільство, спільноту. Людина 
можлива лише в культурі, а культура потребує традиції. 
Конфуцій, напевне, першим збагнув важливість ритуалу 
як культуротворчого начала, як одного з глибинних засад 
людяності (у Європі це зрозуміли лише антропологи ХХ 
ст.). У зв’язку з цим  йому часто закидають формалізм, хоча 
жива, тремтлива думка Конфуція – повна протилежність 
формалізму. Інші звинувачують Вчителя в утопізмі. Ні, 
Конфуцій не був утопістом. Утопістами були його опоненти 
– як «ліві» (моїсти), так і «праві» (леґісти). Історія показала, 
що утопія в теорії обертається кривавим кошмаром 
на практиці. А погляд Конфуція на проблеми політики 
був гранично реалістичний і тверезий: процвітаюче, 
успішне суспільство можливо лише на засадах людяності 
– не формальної (у вигляді законів), а сутнісної, тобто 
здійснюваної постійно, в усьому житті. Цю думку Вчителя 
успадкували його численні духовні спадкоємці – Мен-цзи 
і Дун Чжуншу, брати Чен і Ван Янмін... І – що, можливо, 
важливіше – тисячі й сотні тисяч безіменних конфуціанців, 
шанобливих синів і турботливих батьків, чесних громадян 
Китаю. Завдяки їхнім серцям і праці зерна ідей Учителя 
проросли усім тим дивовижним багатством, яким дивує 
сьогодні китайська культура. 

Були, звісно, й перекручення, і зловживання. Конфу-
ціанство, перетворене на державну ідеологію, часом 
втрачало гуманістичний дух і живу думку засновника. Але 
завжди знаходилися ті, хто пам’ятав, що «шляхетний муж – 
не знаряддя» («Лунь юй» 2:12) – і передача Дао тривала. 
Втім, навіть в офіціозному, скам’янілому і спотвореному 
вигляді мудрість стародавніх, дбайливо виплекана і 
передана Конфуцієм, приносила добрі плоди. Завдяки їй 

було створено найефективнішу для свого часу систему 
управління, яка давала талановитим, але бідним юнакам 
можливість реалізувати свої здібності на службі держави. 
Завдяки їй освіта, знання стали однією з головних 
цінностей для всього китайського народу. Завдяки цій 
мудрості народ Китаю зберіг і багатовікові традиції, й 
молоду енергію і життєздатність. 

Поза Китаєм конфуціанство пустило міцне коріння 
у кількох країнах – Кореї, Японії, В’єтнамі, але воно ніде 
не шкодило розвитку національних культур. Навпаки, 
воно спонукало шанувати власну культурну спадщину, 
адже «приносити жертви духам чужих предків – це 
підлабузництво» («Лунь юй», 2:24). Тому такі несхожі 
між собою культури, що їх науковці відносять до 
конфуціанської цивілізації. Кожна з них знаходила – і 
знаходить донині – свої, неповторні грані у вченні Кун-
цзи. Наприклад, у Китаї конфуціанство мало миролюбний 
характер, а в Японії воно вплинуло на формування 
самурайського кодексу честі – бусідо. Дослідники вва-
жають, що саме конфуціанська етика стала основою 
бурхливого економічного та науково-технічного розвитку 
східноазійських країн у ХХ ст. Це розумів і дехто з 
ідейних батьків модернізації: так, японський просвітник 
Фукудзава Юкіці вбачав свій ідеал у поєднанні Конфуція – 
втілення східної моралі – з Ньютоном – втіленням західної 
науки. І сьогодні у Китаї після недовгого періоду гонінь 
відроджуються конфуціанські цінності. У Кореї діє понад 
двісті конфуціанських академій, які впроваджують ідеї 
Вчителя в постіндустріальне суспільство. 

Інтерес до конфуціанства вже давно вийшов далеко 
за межі Східної Азії. Вченням Конфуція захоплювалися 
Вольтер, Франсуа Кене, Лев Толстой, Езра Паунд, Герман 
Гессе. У США у 1980-ті рр. виник напрям думки, відомий 
як «бостонське конфуціанство». Недаремно китайський по-
літичний діяч Кан Ювей стверджував: «Вчення Конфуція 
безмежне, як саме небо. Воно придатне до застосування 
в будь-яку епоху, в будь-якому місці». І японський фі-
лософ ХХ ст. Хатторі Унокіці писав: «Конфуцій – не лише 
китайський мудрець. Він – мудрець Сходу, а нині стає (й у 
майбутньому неодмінно стане) мудрецем усього світу». 
Головну конфуціанську книгу – «Лунь юй» – перекладено 
не лише всіма європейськими мовами, а й арабською та 
таґальською. Повного українського перекладу ще немає... 

Хоча саме нам, українцям, сьогодні потрібен Кон-
фуцій. Нам, народові з розшарпаним корінням, втом-
леному від експериментів як іноземних, так і доморослих 
«моїстів» і «леґістів». Щоби не кидатися наосліп, щойно 
вирвавшись з-під гноблення однієї культури, в обійми 
іншої, теж чужої. Щоби знайти, нарешті, баланс між 
«чужому научайтесь» і «свого не цурайтесь». Ми багато 
вчимося у Західної Європи, то чом би не повчитися трохи 
у Східної Азії, що аж ніяк не пасе задніх у сучасному світі? 
Читаймо Конфуція. І, може, тоді ми відчуємо, як на диво 
суголосно йому звучить часом голос нашого Вчителя – 
Тараса Шевченка. Може, збагнемо: немає іншого шляху, 
як плекати традицію. Шанувати батьків, виховувати 
дітей. Мужньо приймати свою долю й жити в істині-Дао. 



30 31

Даосские памятники Давній Китай й сьогодення

Виктория Хилинич — мастер фэн-шуй и официальный представитель в Украине: 
IFSA (Международная ассоциация Фэн-шуй), DAOMAC (Институт даосского 
менеджмента и консультирования).

Существовало две главных линии даосизма, одна из которых по большей части литургическая и ритуальная — 
Тяньши и вторая ассоциирующаяся с медитациями и алхимией – Маошань. Обе сохраняются по сей день.

ДАОССКИЕ ПАМЯТНИКИ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ: 
МАТЕРИКОВЫЙ КИТАЙ

Линия Небесных Мастеров «Тяньши» возникла к 
142 году нашей эры благодаря Чжану Даолиню. По 
происхождению он  был из аристократической семьи и, 
однажды, вернувшись из своего отшельничества в горах, 
объявил, что великий Лао Цзы сошел к нему и познакомил 
с 10 000 духами, после чего, на основе этих откровений, 
Чжан Даолинь создал свое учение. В дальнейшем, оно 
стало причиной двух мессианских движений, восстаний 

и революций конца 2 века нашей эры. Первое восстание 
произошло на территории современной провинции 
Чэнду  и второе – между Пекином и Шанхаем. Обе были 
подавлены, но аристократические семьи, носители этого 
учения, сконцентрировались в районе Лояна, сейчас 
на этом месте масштабный туристический центр, здесь 
вы найдете одни из самых высочайших в мире изваяния 
Будды и Бодхисаттв вытесанных в скалах. Тут развивалась 

Комплекс пещерных храмов Лунмэнь («Каменные пещеры у Драконовых ворот»)
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и деятельность линии Тяньши. Исторически, именно в Ло-
яне впервые были переведены буддистские тексты на 
китайский язык. Произошло это примерно в то же время, 
когда бывшие повстанцы приняли решение помогать го-
сударственному строю, в стремлении «заменить беспо-
ря  док в умах на послушание». В своем понимании мира 
Чжан Даолинь переносит иерархию имперскую в мир духов. 
Основные тексты Небесных Мастеров содержат всяческие 
откровения и знаки; трактат Высшего Покоя – послания 
предков; религиозное произведение о мессианском спа-
сении мира, завершающееся фразой «мир скоро закончится, 
а те, кто следует за мной, спасутся». Эта фольклорная и 
религиозная ветка даосизма со держит огромное количество 
правил, ограничений и полна суеверий. 

Совершенно иной подход представляет традиция 
Маошань, которая и по сей день не выдвигает никаких 
дог матических требований для исследователей природы 
дао. Основным принципом является девиз: «Относись с 
уважением к мастеру». Само название Маошань означает 
холмы в районе Нанкина, которые с давних времен были 
местом для духовных ретритов и сбора лечебных растений.  
Эти горы были названы в честь трех братьев Мао, которые, 
считается, достигли просветления здесь еще до появления 
христианства – около 98 года до нашей эры. С тех времен 
Маошань стал местностью для применения методов по 
улучшению тела, медитаций, создания алхимических ре-
цептов и шаманских переживаний. Сейчас там на ходятся 

грандиозных масштабов статуи и храмовые комплексы, 
воз веденные после 50-х годов 20-го столетия, как сим-
волическое воспоминание о великих прошлого.   

Линия Маошань сложилась из аристократических семей 
южного Китая в период с третьего по пятый век нашей эры. 
Одному из ее основоположников, Ге Хонгу, врачу и ис-
сле  дователю внутренней алхимии (ок. 283–343 гг. н. э.), 
принадлежит первое историческое упоминание о кос-
мологической расчетной системе цимэнь дуньцзя, как 
методе для выбора удачного времени, чтобы подняться в 
горы и собирать лечебные травы. Сю Ми и Сюй Ню составили 
сборник текстов описывающих переживания в процессе 
концентрации, визуализаций и медитаций. Тао Хунцзин 
важнейшая фигура в китайской медицине, фармакологии 
и алхимии. К линии Маошань принадлежит наследие прак-
ти чески ориентированной литературы, это свободный 
свод текстов, например, «Ключ к скрытому миру» Ян Си 
– о приключениях среди духов, «Трактат о высшей чистоте» 
Шан Цин – о строении тела, «Трактат о Духовном сокрови ще» 
Линбао Чжи – о внутренней алхимии. 

Во времена расцвета даосизма в Китае возникла 
первая типография, она была единственной на всю страну, 
таким образом обе традиции в 4-м веке встретились на юге 
— в Лояне, столице тех времен.  Печатный станок в Лояне 
соорудили приверженцы буддизма, они активно стали рас-
пространять учение согласно которому «множенье слов 
Буд ды улучшают карму». Слишком активное расширение 

Даосский храмовый комплекс на горе Маошань
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ино странного буддизма, представлялось скрытой угрозой 
для китайских культурных традиций. Даосизм был создан в 
ответ, так были обобщены разрозненные прежде сочинения 
в канон – Даочжан.  Этот даосский канон по значимости 
сравним с буддистской Трипитакой. Он вобрал в себя все 
литературное наследие обеих линий, а также сочинение 
Лао-цзы «Дао дэ цзин». Основа Даочжана — совершенно 
разные системы даосских традиций, не имеющих одного 
источника, как, например, Будда. Другой особенностью дао-
сизма было его распространение только среди избранных 
– в аристократических кругах, а не для общей массы 
народа. И только в 10 веке приверженцы линии Тяньши 
создали даосизм храмовый, для всех, в последствии этот 

его вид приобрел народный фольклорный колорит, больше 
завязанный на формальных ритуалах, чем не на поисках 
совершенствования. В современном мире популярность дао-
сизма только растет. Людей привлекает свободный дух тех 
основ, которые связаны естественной простотой применения 
и самой природой жизни. Посетив места, где зарождался 
даосизм, сейчас можно собрать массу масштабных и по-
туристически красочных впечатлений. Самым удивительным 
и важным нам представляется то, что даосская традиция 
внутреннего совершенствования, бесспорно, по-прежнему 
сохраняется и передается от мастера к мастеру, но у же в 
отдалении от ее древнейших центров. 

Лао-цзы. Изваяния будд
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Шляхи, шляхи, що об’єднували, або ж навпаки роз’єднували долі людей, культур, цивілізацій. Великий шовковий 
шлях створює у нашій уяві картину, на якій каравани верблюдів з екзотичними товарами протягом декількох місяців 
пересуваються спекотними пустелями, гірськими хребтами, зеленими озерами, наражаючись на небезпеки загинути 
від хвороби чи вмерти від спраги, або ж бути пограбованими розбійниками… 

ВЕЛИКИЙ ШОВКОВИЙ ШЛЯХ
ДІАЛОГУ КУЛЬТУР ТА ЦИВІЛІЗАЦІЙ

Олена Шевченко – китаїст, філолог. Освіту отримувала в Україні, США. Китаї. 
У 2013 році захистила дисертацію кандидата філологічних наук в Інституті 
сходознавства ім. А. Ю. Кримського, НАН України. Володіє китайською, англійською, 
італійською та вірменською мовами. З 2008 року є членом Європейської асоціації 
китаєзнавців (EACS), у зв’язку з чим працювала над спільними науковими до-
слідженнями в університетах Англії, Німеччини, Франції, Італії. Близько 10 років 
веде викладацьку діяльність у вищих навчальних закладах України. Автор кількох 
літературних проектів, а також статей для англомовних видань в Україні.

Караван верблюдів в пустелі. Генрі Уоррен. 1845 рр.
(Музей Вікторії та Альберта, Лондон )

Що таке цей «шовковий шлях»? Чому він був і за-
лишається таким важливим навіть для сучасного людства? 
По-перше, він протягом двадцяти століть забезпечував 
обмін матеріальними та духовними цінностями, виступаючи 
своєрідним містком між цивілізаціями Сходу і Заходу; 
по-друге, зближаючи народи, шовковий шлях відігравав 
роль «з’єднувальної ланки» між країнами та етносами з 
неоднаковими соціально-економічними рівнями розвитку 
та суттєво різними формами і рівнями культури. 

Отже, Великий шовковий шлях є системою караванних 
доріг, яка існувала з кінця II ст. до н. е. до XVІ ст. н. е., вона 
займала велику територію від Китаю на Сході до північної 
Африки та Іспанії на Заході. Термін «Великий Шовковий 
шлях» (The Great Silk Road) увійшов в історичну науку 
наприкінці XIX століття, після публікації у 1877 році 
німецьким істориком Фердинандом Паульом Вильгельмом 

фон Рихтгофеном праці «Китай. Результати власних по-
дорожей». Цей караванний торговельний шлях був най-
довшим в докапіталістичну епоху і сягав більше 7000 
км. Вважається, що шовковий шлях з’явився в результаті 
масштабної торгівлі Китаєм шовком, проте ця мережа 
слугувала не тільки для перевезень шовку, але й для 
торгівлі іншими товарами. Так у Китай з Центральної Азії 
завозили килими, прикраси, дорогоцінне каміння, фарби, 
породистих коней, а з Китаю привозили шовкові тканини, 
залізо, хутра, чай, папір, порох і т. ін. 

Саме Великий Шовковий шлях став тим унікальним 
феноменом ранньої політичної й культурної інтеграції, 
що ґрунтувалася на основі міжрегіональної торгівлі. В 
період розквіту (І – ІІІ ст. н.е.) Великий шовковий шлях 
з’єднував чотири могутні держави — в Європі Римську 
імперію, Парфянську на Ближньому та Середньому Сході, 
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Мапа Шовкового шляху

Кушанську – на півдні Центральної Азії, Афганістану й 
Китайську імперію Хань на Далекому Сході. Хоча між ними 
йшла боротьба за контроль над ключовими пунктами 
торговельних шляхів, їм все ж вдавалося забезпечити 
стабільність караванних маршрутів, що сприяло інтен-
сивному крос-культурному обміну різних народів, серед 
яких особливу роль відігравали купці, мандрівники, а 
згодом й місіонери. 

Головна дорога проходила через Сіань – Ланьчжоу – 
Ганьсу – Увэй – Дуньхуан – озеро Иссик-Куль – Хотань – 
Аксу – Тюрпан (кит. назва  Уктурпан) – Кашґар – Ташкурган 
/Ташкент (Каракорумська дорога) – Самарканд – Карші/
Навоі – Бухара – Туркменабад (стара назва Чарджуй) – Мерв 
– Мешхед (Іран) – Тегеран – Дербент – Багдад – Шанлиурфа 
(стара вірм. назва Едесія, грец. Едеса) – Європа. 

Хоча маршрути шляху змінювалися, проте можна 
виділити два основні, що з’єднували Східний і Західний світи. 
Південна дорога – від півночі Китаю через Середню Азію на 
Близький Схід і Північну Індію, північна дорога – від півночі 
Китаю через Памір, Нижню Волгу і до басейну Чорного моря.

Таким чином, через Північну дорогу товари з Китаю, Індії, 
Центральної Азіі потрапляли в Руську державу, а пізніше до 
Козацької держави. Південна – прямувала до Багдаду і далі до 
Середземного моря, де товари перевантажували на кораблі 
і везли до Візантії, Риму, Єгипту. Між південною і північною 
дорогою було декілька проміжних маршрутів. З плином часу 
мережа комунікацій ставала густішою, включала все більше 
відгалужень. Ці два маршрути називаються «сухопутним 
шовковим шляхом». Після ІХ ст. н. е., зі зміною політичної та 
економічної структури Європи і Азії, особливо з прогресом 
навігаційної техніки, морські перевезення почали віді-
гравати все більшу роль в торгівлі, в результаті чого ста-
ровинний традиційний сухопутний шлях занепав. У Х ст. за 
часів китайської династії Сун з метою торгових перевезень 
активно використовувався морський шовковий шлях. 

Функціонування шовкового шляху вимагало створення 
розвиненої ринкової інфраструктури, а також транспортних 
комунікацій, а саме створення для караванної торгівлі 
особливих умов – окремих пунктів зупинки, спеціалізованих 
базарів, режиму стабільних грошових розрахунків і захисту 
прав власності іноземних купців. 

Якщо в Західній Європі міста обслуговували в 
основному місцеві ринки, то в Азії торгівля відбувалася на 
міжнародних базарах, відіграючи роль транзитних пунктів на 
караванних шляхах. Такі міста, як Тебріз, Бухара, Самарканд, 
Хорезм, Кашгар, Турфан, Хотан, Дуньхуан та багато інших 
обов’язково мали караван-сараї, що поєднували функції 
готелів і складських приміщень. Для купців-іноземців 
організовувалися спеціальні рин ки найбільш ходових 
товарів. Для обслуговування торговельних караванів 
працювали люди багатьох професій, серед яких: 
перекладачі, міняли, повії, погоничі верблюдів, охоронці 
караванів, збирачі податків і т. ін.

Укладення торговельних угод між купцями різних країн 
сприяло використанню загальновизнаних грошових зна-
ків, тобто не кожна з країн, що брала активну участь в 
трансєвразійскій торгівлі, могла випускати «міжнародні» 
зо  лоті та срібні монети. Тому купці по всій Євразії активно 
використовували повноцінні гроші небагатьох «сильних» 
країн. Так, в раннє Середньовіччя по всьому Великому шов-
ковому шляху, до Китаю включно, у розрахунках кори-
стувалися золотими візантійськими й срібними саса нид-
ськими та арабськими монетами. Були також китайські 
монети «міжнародного» стандарту, які карбувалися виключно 
для торгівлі на шовковому шляху поза межами Китаю (див. 
зображення). Цікаво, що для того, аби дати решту при покупці, 
монету просто розрізали навпіл.

Оскільки перевозити на далеку відстань великі суми 
готівки було небезпечно, купці шовкового шляху почали 
використовувати чеки (у перекладі з перської «دنس” 
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— «документ, розписка»). Вирушаючи на Схід, купець 
залишав свої гроші будь-кому з авторитетних міняйл в 
обмін на розписку, яку купець міг пред’явити в тих містах 
шовкового шляху, де працювали довірені люди цього 
міняйли-банкіра, і отримати знову готівку з вирахуванням 
плати за послуги. Система чеків працювала тільки тоді, 
коли міняйли з різних міст шовкового шляху особисто 
довіряли один одному як членам одного релігійного спів-
товариства. Тому чеки почали використовуватися ли  ше 
приблизно з Х століття, коли торгівля по всьому Шов ко во-
му шляху стала контролюватися мусульманами, вірменами 
і євреями. Така система збереження грошей стала прото-
типом сучасної банківської системи з її депозитно-збері-
гаючими правилами. 

Головною умовою функціонування Великого шовково го 
шляху був захист майна та життя купців. Самі купці прагнули 
для мінімізації небезпек займатися комерцією не поодинці, 
а конфесійно-етнічними групами. Щоб захищатися від гра-
біжників, вони вирушали в небезпечний шлях від міста до 
міста великими караванами, які складалися з сотень і тисяч 
озброєних людей. Відомо, наприклад, що за часів Тамерлана 
(XIV століття), коли караванна торгівля почала занепадати, 
в Самарканд один раз на рік приходив караван з Китаю у 
800 в’ючних тварин. Заходи самозахисту караванів могли 
гарантувати їм безпеку лише від дрібних розбійників, але 
не від свавілля правителів і не від нападів кочових племен. 
Однак і держави, і кочівники об’єктивно були зацікавлені у 
збереженні торговельних комунікацій. Правителі земель 
отримували прибуток від митних зборів, що стягувалися 

в містах уздовж караванних шляхів, тому у країнах Азії 
приймалися суворі закони, які охороняли купців. Наприклад, 
в імперії вже згадуваного Тамерлана, на території якої 
пограбували куп ця, була впроваджена обов’язкова компен-
сація втрат у подвій ному розмірі і ще штраф від імператора 
у п’ятикратному розмірі. Незважаючи на всі заходи захисту 
життя і майна купців, торгівля по маршрутах шовкового 
шляху завжди була пов’язана з високим ризиком. Шлях від 
Східного Середземномор’я до Китаю і назад міг займати 
декілька років. Скелети людей і верблюдів, що лежали уздовж 
шовкового шляху слугували своєрідним навігатором для 
караванів, що просувалися пустелею. Якщо купець помирав 
на чужині, його майно зазвичай захоплював місцевий 
правитель, у разі, якщо родичі або партнери покійного 
не встигали швидко заявити про свої права на спадщину. 
Середньовічна арабська приказка говорить, що купець їде з 
Аравії в Китай з тисячею дирхемів, а повертається з тисячею 
динарів (динар дорівнював приблизно 20 дирхемам). 

Функціонування Великого шовкового шляху – це яскравий 
приклад міжнародної комерції, з чітко організованими 
правилами, законами, традиціями. Ве ликий шовковий шлях 
зіграв надзвичайно важливу роль у розвитку географічних 
знань. Тільки після утворення цієї наскрізної торгової траси 
європейці і китайці вперше дізналися про існування один 
одного і отримали хоча б приблизне уявлення про Євразію. При 
цьому народи Середньої Азії виступала сполучною ланкою в 
контактах не тільки меридіанального напрямку – із Заходу на 
Схід, а й виконувала роль фокусу транскультурних контактів 
по лінії Північ-Південь. Сьогодні цілком очевидно, що кожен 
зі значних торгових центрів, розташований уздовж Великого 
шовкового шляху, був не тільки посередником у пересуванні 
товарів зі Сходу на Захід чи у зворотному напрямку, а й 
своєрідним медіатором у комунікації численних народів, що 
жили по північну і південну, західну і східну сторони цієї транс-
євразійської магістралі. 

Шовковий шляху відіграв значну роль у поширенні 
світових релігій. Найбільш успішною була експансія 
буддизму. Буддизм був державною релігією Кушанської 
імперії. Разом з торговими караванами буддійські ченці 
йшли з Індії до Середньої Азії і в Китай, поширюючи 
нову релігію. У ІІ – ІІІ ст. н.е. буддизм потрапив у держави 
Середньої Азії і Східного Туркестану. 

Неабиякий вплив на цивілізації Центральної Азії мав 
також іслам, який активно поширювався у VIII – XIV ст. 
Якщо спочатку він насаджувався силою армій Арабського 
халіфату, то потім його поширення йшло по шовковому 
шляху головним чином мирним способом. Так у XIV ст. іслам 
дійшов до кордонів Китаю, витіснивши буддизм зі Східного 
Туркестану (нині китайський Сіньзян-Уйгурський район). 
На решті території Китаю іслам не набув поширення, хоча і 
в цій країні існували великі громади купців-мусульман. 

У найменшій мірі на Схід проникло християнство. 
Перша хвиля поширення пов'язана з діяльністю несторіан. 
Несторіани встановили своє патріаршество в Багдаді, 
проте їхній вплив відчувався по всій території Сирії, Малої 
Азії, Іраку, Персії і навіть у Китаї. У 735 році несторіани 
звернулися до імператора династії Тан за дозволом по-
будувати церкву в імперській столиці Чанган (нині Сіань), 
на що отримали дозвіл. 

Бронзова монета Далі. Династія Тан, 766-779 рр. н. е.
(Британський музей. Колекція монет шовкового шляху
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Незважаючи на спроби придушити їхню діяльність, вони 
проіснували до кінця династії Тан, після чого розсіялися. 

З доповідей французьких католицьких проповідників 
в Китаї дізнаємося, що перший француз, який дійшов 
до Китаю – єпископ Жан д’Монд Ювініон, у 1294 зустрів 
вірменську громаду, яка посприяла його діяльності. Як 
з'ясовується з щоденників Ювініона, відправлених у Рим, 
йому в 1309 – 1310 рр. вдається досягти певних успіхів 
в боротьбі проти несторіанців. Наприклад, відхід багатьох 
вірмен, що проживали в Китаї, від впливу несторіанців. 
Згодом вірмени побудували церкву на території Китаю. 
Італійський єпископ Андреа Перуджинський, який у 
1307 році поїхав до Китаю, згадує про велику і красиву 
церкву у Гуанчжоу, побудовану заможною вірменкою 
на ім’я Тангар. Крім церкви, вона побудувала окремий 
будинок для церковного священика, будинок для гостей, 
а також подбала про зарплату священнослужителів. Факт 
будівництва церкви – безперечний доказ наявності на 
півдні Китаю вірменської колонії на початку XIV століття. 
Варто зазначити, що на території Китаю було знайдено 
чималу кількість артефактів, які свідчать про активну 
діяльність вірменського католикосу, проте дуже часто їх 
плутають з несторіанськими. 

У ХІІІ ст. по шовковому шляху пройшла нова хвиля 
поширення християнського вчення, пов’язана з діяль-
ністю католицьких місій, які скористалися високою 
віротерпимістю правителів-монголів. За дорученням Папи 
Римського францисканець Іоанн Монтекорвінський у 
1290 році заснував в місті Ханбалик, столиці монгольского 
Китаю, постійно діючу місію, яка функціонувала протягом 
декілька десятків років. Однак, падіння держав монголів 
привело в середині ХІV ст. до фактичного закриття Азії для 
християн. В результаті лише нечисельні несторіанські та 
вірменські громади збереглися в країнах Близького Сходу 
та на півдні Китаю.

Уздовж Великого шовкового шляху йшло поширення 
й інших віровчень – іудаїзм (у VIII – X ст. прийнятого 
державною релігією в Хазарії), маніхейство (у VIIІ ст. 
прийнятого державною релігією в Уйгурському каганаті), 
зороастризм. Жодне з них, однак, не змогло надовго стати 
популярним серед народів Азії. 

У результаті функціонування Великого шовкового 
шляху вперше в історії на той час проявилася тенденція 
до зближення культур в процесі інтенсивних і регулярних 
світогосподарських зв’язків. Уздовж маршруту Великого 
шовкового шляху відбувалася поступова уніфікація куль-
турних компонентів. Дослідники відзначають, що в торгових 
містах Азії навіть виробилися загальні риси планування 
храмів, хоча вони й належали різним конфесіям. Подібне 
зближення, проте, залишалося тільки тенденцією. Запози-
чення культурних досягнень було обмеженим. Наприклад, 
такі винаходи китайців, як книгодрук і паперові гроші, не 
стали об’єктом запозичення навіть у близьких до Китаю 
країнах азійського регіону. 

У зв’язку з активним розвитком шовкового шляху, 
зв’язки між представниками західних і східних цивілізацій 
перестають бути спонтанними, пояснюючись логікою по-
літичних і торговельних розрахунків. У самому гло баль-
ному сенсі, міжнародна торгівля стає справою держави 

і його адміністративних інститутів. Так, під час правління 
китайської династії Вей (220 – 265 р.н. е.) наплив іноземних 
купців до столиці, змусив адміністрацію вжити ряд заходів. 
Кожен торговець зобов’язаний був отримати паспорт-
дозвіл, в якому крім його імені, вказувалася країна з якої він 
прибув, пункт призначення, вид його товару, а також перелік 
супроводжуючих осіб. Цікаво, що у  нотатках Гос’є 1602 – 
1605 рр. зазначається, що вірменські торговці Китаю мали 
особливі привілеї. Навіть європейці, які подорожували в 
Китаї в XVII столітті, для безпеки одягали вірменський одяг.

Зазвичай роль і значення тієї чи іншої держави виз-
начається розмірами її території, військовою міццю і 
геополітичним впливом, але внесок у взаєморозуміння між 
народами вимірюється умінням налагоджувати діалог між 
культурами і цивілізаціями. Історія Великого шовкового шляху 
розглядається в наші дні як актуальний досвід такого діалогу, 
на основі взаємовигідної торгівлі і мирного культурного 
спілкування різних країн і народів. В останні роки ЮНЕСКО 
організувало «Проект нового вивчення шовкового шляху», 
назвавши шовковий шлях «Шляхом діалогів», оскільки він 
сприяв діалогу та обміну між Сходом і Заходом. А 22 червня 
на засіданні 38-ї сесії комітету Всесвітньої спадщини при 
ЮНЕСКО, що проходить в столиці Катару Досі було прийняте 
рішення про включення Великого Шовкового шляху до 
списку Всесвітньої спадщини Організації Об’єднаних Націй з 
питань освіти, науки і культури. 

«Стратегія подвійного шовкового шляху» – нова політика 
уряду Китаю, що була представлена у 2013 році. Голова 
КНР Сі Цзіньпін запропонував відродити обидва традиційні 
напрямки «Шовкового шляху». Наземний варіант повинен 
стати «Шовковим шляхом економічних коридорів», а мор-
ський — «Шовковим шляхом 21-го століття». Сьогодні сам 
Китай збирається вирушити у подорож «Економічним 
коридором протяжністю у 10000 кілометрів». 

В контексті розвитку європейського вектору зовнішньої 
політики КНР, особливої уваги на міжнародному, 
регіональному та міждержавному рівнях заслуговує вті-
лення в життя нового «Шовкового шляху». Враховуючи 
географічний та інвестиційно-економічний потенціал Украї-
ни, створення в нашій державі кінцевої західної точки 
сучасного «Шовкового шляху» має великі перспективи для 
розвитку як україно-китайських відносин, так і стосунків 
КНР з країнами ЄС.

Зокрема, підписання Україною та ЄС Угоди про асоціацію 
та інших міжнародних договорів відкриває нові можливості 
для транспортування товарів з України до Європи. Крім 
цього, це надасть китайським інвесторам значні можливості 
для зростання, що в результаті значно покращить рівень 
україно-китайських відносин та дасть значний поштовх 
для подальшого розвитку міждержавних відносин на 
культурному, політичному, економічному та інших рівнях. 

Уздовж шовкового шляху виникали і зникали старо-
дав ні цивілізації, зароджувалися нові етноси і гинули 
в результаті нашестя загарбників цілі народи, невідомі 
майстри створювали безцінні пам’ятки культури, буддійські 
проповідники незбагненним чином підтримували атмосферу 
високої духовності та релігійної коректності, прославлені 
мандрівники робили дивовижні відкриття. Шовковий шлях, 
старовинний і довгий, відіграв важливу роль у розвитку 
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світової цивілізації. Літературні пам’ятники і археологічні 
дані переконливо свідчать про культурну та економічну 
інтегрованість стародавнього та середньовічного Китаю 
з різними регіонами світу саме по маршрутах Великого 
шовкового шляху. Однак, не лише у Китаї, а й у світовій 
історичній науці це питання залишається малодослідженим. 

Крім того, вивчення історії взаємозв’язків Китаю з країнами і 
народами Євразії має не тільки наукове значення, але й може 
бути своєрідним ретранслятором у сучасність історичного 
досвіду тогочасних держав. Історія легендарного шовкового 
шляху сповнена загадок і таємниць, які людству ще дове-
деться розгадати та віднайти...

Торговець, 618-906  рр.
(Музей Вікторії та Альберта, Лондон)
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Історія Шовкового шляху налічує більше двох тисячоліть, а його загальна довжина більше ніж, за чим 12000 км. Вже 
з самої поетичної назви зрозуміло, що цим маршрутом у західному напрямку доправляли шовк з Китаю, а у зворотному 
– різний крам. Проте перелік товарів був набагато ширшим. Термін «шовковий шлях» був введений в обіг не так давно, 
його появі ми завдячуємо німецькому географу Ріхтгофена (Ferdinand Freiherr von Richthofen), а саме його праці «Китай. 
Результати власних мандрівок» (China. Ergebnisse eigеner Reisen), яка з’явилася за результатами семирічних мандрівок 
Китаєм, Японією, Сіамом, Філіппінами. Всього у період 1877 – 1911 рр. було видано п’ять томів. Саме в першому томі 
мандрівник назвав цей торговельний шлях «Шовковим шляхом», вважаючи його найбільшим феноменом в історії 
людської цивілізації, і передбачив, що він знову відродиться після пробудження «китайського дракону».

ШОВКОВИЙ ШЛЯХ КИТАЮ:
ТЕРИТОРІЯ ПРОЦВІТАННЯ І РОЗВИТКУ

Сергій Кошовий — історик за освітою, а також перекладач референт наукової 
літератури в галузі історичних наук з китайської мови. Закінчив Київський уні-
верситет ім. Т. Шевченка. Працював на різних посадах у Міжнародній українсько-
китайській торгово-правовій асоціації і Асоціації українсько-китайського спів-
робітництва. Нині завідує сектором нових центрів зростання відділу зовнішньої 
політики Національного інституту стратегічних досліджень. Член Української 
асоціації китаєзнавців. Чимало уваги надає стародавній китайській історії, 
реформаторським рухам Стародавнього Китаю, вивчає внутрішньополітичні і 
зов нішньополітичні стратегії стародавніх держав доби Чжаньго. Багато наукових 
досліджень автор здійснив в рамках вивчення сучасного Китаю та зовнішньої 
політики цієї країни.

У історичному сенсі Шовковий шлях з’явився в 
результаті появи і розквіту на заході і сході континенту 
Євразії двох могутніх на ті часи імперій – Римської і 
Ханьської. Саме існування цих двох геополітичних утворень 
привело до появи великих ринків збуту продукції та сприяло 
активізації торговельних контактів. Суттєвою перешкодою 
для ведення безпечної торгівлі були сюнну (більш відо-
мі як хунну, войовничі кочові племена). Саме з метою 
об’єднання зусиль з державами Центральної Азії у боротьбі 
проти кочових племен в період династії Хань з важливою 
дипломатичною місією був направлений посланець Чжан 
Цян. Подорож Чжан Цяна тривала тринадцять років, де-
сять з яких він провів у полоні хуннів. Після повернення 
в місто Чан’ань, яке було адміністративною столицею, 
посланець Чжан Цян представив імператорові детальний 
звіт про країни і їх можливості. На основі звіту був 
підготовлений імператорський наказ про створення на 
землях, відвойованих у хуннів, чотирьох нових поселень. 
Саме вони сформували так званий коридор Хесі (на захід 
від річки Хуанхе) або, як його ще називали, Ганьсуйський 
коридор. Рух товарів за цим маршрутом досягав Східної та 
Західної Європи, Аравійського півострова і навіть Північної 
Африки. Одним із відгалужень цього шляху була і Україна.

Історичні хроніки, вже наприкінці І ст. фіксують від-
галуження у маршруті на місці впадання річки Дону в 
Азовське море – «Північний потік». Далі шлях прямував 
до усіх великих тогочасних міст-держав, розташованих 
на узбережжі Азовського і Чорного морів та при-
чорноморських степів – Фанагорії, Кафи (Феодосія), 
Сугдеї (Судак), Чембало (Балаклава), Солхат (Старий 
Крим), Ольвії. Це був маршрут №5: м. Чанань – територія 
Монголії – Казахстан – Підень Росії – Чорне море – шлях 
степом, де проживав народ  скотарів (сучасна Україна).

Так історично склалося, що кожна держава на Шов-
ковому шляху, посідаючи чільне місце, доповнювала і 
підсилювала своїх сусідів на шляху великої торгівлі. 

У стародавні часи Шовковий шлях був транснаціо-
нальним торговим маршрутом, який вздовж всього свого 
маршруту сприяв проведенню активної торгівлі, обміну тра-
диціями, взаємозбагаченню та взаємодоповненню культур.

За довгі роки існування Шовковий шлях не зник 
і не відійшов в історію, а навпаки – перетворився на 
найвідоміший торговельний маршрут людства, відігравши 
ключову роль у світовій історії.

У сучасну епоху ми є свідками не лише намірів, а й, за 
віщуваннями Ріхтгофена, здійснення практичних кроків 
по відродженню у ХХІ ст. спільного шляху процвітання і 
розвитку, вслід за відродженням Китаю. 

У рамках візиту до Казахстану (6 – 8 вересня 2013 р.) Голова 
Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін оприлюднив нову 
ініціативу КНР по формуванню «Економічного поясу Великого 
Шовкового Шляху». Виступаючи з промовою у м. Астана, 
керманич Китаю запропонував спільними зусиллями створити 
економічний коридор вздовж історичного Шовкового шляху, 
який візьме свій початок зі східно-китайського портового міста 
Ляньюньган (провінція Цзянсу) через країни Центральної Азії 
до європейських ринків. Цей план тісно пов’язаний із значною 
перебудовою у розвитку економіки КНР.

Практичне втілення відбуватиметься шляхом інтен сифі-
кації політичних контактів, реалізації програм економічної 
інтеграції, будівництва єдиної транспортної інфраструктури 
від Тихого океану до Балтійського моря, поглиблення тор-
гівельних зв’язків з ліквідацією бар’єрів, ведення вільної 
тор гівлі, прискорення часу доставки вантажів, збільшення 
валютних потоків, ширшої практики застосування розрахунків 
у національних валютах, людських контактів, сприяння ство-
ренню нового алгоритму співробітництва.
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Під час третьої пленарної сесії Центрального Ко-
мітету Комуністичної партії Китаю восени 2013 р. був 
затверджений офіційний план Економічного поясу Ве-
ликого Шовкового шляху.

Економічний пояс Великого Шовкового шляху — 
це ініціатива по укріпленню регіональної економічної 
взаємодії в Євразії і відомий як найдовший у світі і по-
тенційно найбільший за можливими темпами розвитку 
економічний коридор. 

За оцінкою китайських фахівців, Шовковим шляхом 
нової доби планують охопити 18 азіатських і європейських 
країн, із загальною площею 50 млн. км² і населенням 
більше 3 млрд. осіб. Окрім головної функції – прискореного 
доставки вантажів з Азії в Європу – він сприятиме розвитку 
енергетики, сільського господарства, видобутку корисних 
копалин, туризму, культурного обміну в зазначених регіонах. 

На сході Великий Шовковий шлях пов’язаний з Азіатсько-
Тихоокеанським економічним кільцем і у планах є включити 
його до орбіти цього регіону; на заході – з Європейським 
економічним кільцем, і у планах є поєднати зусилля з рин-
ками європейських держав. Таким чином, «економічний 
пояс» покриває весь Євразійський материк і, за оцінками 
китайських фахівців, «обсяг і потенціал ринку є унікальним». 

Великий Шовковий шлях — це геополітичний і гео-
економічний план побудови багатополярного світу на основі 
відкритого процесу співробітництва. Перевагою проекту 
є потужні економічні можливості Китаю і його готовність 
інвестувати чималі фінансові ресурси в економічні проекти 
вздовж території історичного шляху, які сприятимуть по-
силенню торговельних зв’язків між Китаєм і державами 
регіонів та відкриють китайським товарам торговельні шляхи 
в Південну Азію, на Близький Схід і країни Європи.

Паралельно з цим започаткувавши низку інтегрованих 
транспортних маршрутів, які зміцнять зв’язки західних 
регіонів із східними та центральними регіонами країни, 
КНР активно створює транспортно-логістичні коридори, 
орієнтовані на євразійських регіон, проробляє нові роз-
галуження майбутньої мережі з виходом на нові ринки, 
підвищує конкурентоспроможність на глобальному ринку, 
створює умови для сталого розвитку в рамках розвитку 
Економічного поясу Великого Шовкового шляху.

Провідну роль у реалізації ініціативи належить народному 
уряду провінції Шеньсі, який докладає чимало зусиль для 
перетворення адміністративного центру провінції м. Сіань 
на відправну точку Шовкового шляху. У 2014 р. регіональні 
урядовці планують зосередитися на розвитку транспортної 
системи, яка в майбутньому має стати міжнародним 
транзитним транспортним вузлом для різних китайських 
провінцій у напрямку західного кордону КНР і далі через 
країни Центральної Азії на європейські ринки.

Символічно, що один із численних міжнародних 
вантажних потягів сьогодення має назву «Чан’ань» (одна із 
історичних назв м. Сіань в період імператорського Китаю) 
– як нагадування про відправну точку стародавнього 
Шовкового шляху. В Китаї існує прислів’я: «В Шанхаї 
можна побачити, як змінився Китай за 100 років, в Пекіні 
– як він змінився за 1000 років і лише в Сіані можна 
відкрити для себе 5000-річну історію Китаю».

На сьогодні ці переваги оцінили й низка інших економічно 
розвинених провінцій і міст центрального підпорядкування 
КНР сформували спеціальні вантажні потяги: «Ухань – 
Алашанькоу – Європа», «Чженчжоу – Алашанькоу – Європа», 
«Гуанчжоу – Алашанькоу – Європа», «Іу – Алашанькоу – 
Європа», «Чунцін – Алашанькоу – Європа».

Ще донедавна майже 100% китайських експортних 
товарів на ринки ЄС транспортувалися морем. При цьому 
товари, які вироблялися у західних регіонах КНР (Сіньцзян-
Уйгурський Автономний район, Ганьсу, Автономний район 
Внутрішня Монголія) спершу залізницею доставляли на 
східне узбережжя, де зосереджені морські порти, а вже 
потім – морем до Європи. З перенесенням виробничих 
потужностей із східних і центральних у західні райони КНР, 
де виробнича собівартість у зв’язку з віддаленістю від 
традиційних морських портів порівняно нижча, виникла 
потреба у започаткуванні прямих вантажних перевезень 
залізничним транспортом у Європу.

Для багатьох китайських підприємств перевезення 
залізничним транспортом по новому євразійському конти-
нентальному мосту, у порівнянні з морськими перевезеннями, 
означає подвійну економію часу і зменшення собівартості 
транспортування на 20-25%.

Нове азійсько-європейське трансконтинентальне спо-
лучення вже визначає порядок денний завтрашнього 
дня. Запропонована Китаєм ініціатива стратегічної кон-
цепції «Економічного поясу Великого Шовкового шляху» 
цілком вписується в українське бачення розвитку транс-
континентального співробітництва. Нині формується но-
ва геоекономічна конфігурація, активізуються процеси 
створення трансатлантичної та транстихоокеанської зон 
вільної торгівлі, посилюються інтеграційні процеси в Індо-
Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Місце України, що 
лежить на перехресті євразійських торговельних шляхів 
між Європою і Азією надає нашій державі унікальний шанс 
для активного залучення до сучасних світових процесів.

Україна з величезною увагою поставилася до ініціативи 
Голови КНР Сі Цзіньпіна і однією з перших країн Східної 
Європи прийняла рішення послідовно підтримувати 
концепцію Великого Шовкового шляху – одну з найбільш 
значущих ініціатив сьогодення як у політичному, так і в 
економічному плані. Україна готова брати у цьому проекті 
найактивнішу участь. 

Для України виняткове значення має збереження 
послідовного та поступального характеру відносин з 
Китайською Народною Республікою, як одним з ключових 
глобальних політичних, фінансових та економічних цен-
трів. Дієвою платформою для виведення міждержавних 
відносин на якісно новий рівень і здійснення масштабної 
співпраці має стати імплементація Договору про дружбу і 
співробітництво між Україною і КНР та реалізація Програми 
розвитку відносин стратегічного партнерства між Україною 
і КНР на 2014–2018 роки.

Китай є важливим партнером для України, найбільшим 
експортним ринком в Азії, параметри якого дозволяють 
стверджувати про довготермінову зацікавленість України 
у розвитку партнерських відносин. Шовковий шлях нової 
доби є однією з найбільш значущих ініціатив сьогодення 
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як у політичному, так і в економічному плані. Розбудова і 
розвиток Шовкового шляху у новій його ролі демонструє 
величезний потенціал співробітництва між країнами. 

Маючи в своєму активі сучасні швидкісні залізничні 
магістралі, потужний виробничий комплекс, стратегію роз-
витку на багато років вперед, Китай сприяє тому, що друга 
економіка світу, якою вона нині є, спроможна перетворити 
Шовковий шлях на глобальний центр економічного зростання.

Вигідне географічне розташування України на шляху 
основних транзитних потоків між Європою і Азією та 
розгалужена залізнична мережа разом із наявністю неза-
мерзаючих чорноморських портів та системи автомобільних 
доріг створюють необхідні передумови для збільшення 
транзитних перевезень вантажів і подальшої інтеграції 
України до транспортної системи «Європа–Азія».

За даними Євростату, у 2000–2010 рр. у структурі 
зовнішньої торгівлі товарами країн ЄС у загальному експорті 
частка Китаю зросла з 3 до 8,4 %. У структурі імпорту за 
цей період частка Китаю збільшилась з 7,5 до 18,7 %. 
Стратегічним завданням для України є залучення частки 
транзитного вантажопотоку, обсяги якого де монструють тен-
денцію до зростання.

Частка країн Азії у географічній структурі українського 
експорту товарів у період з 2005 р. по 2012 р. має 
незначне зростання: з 25,1 до 25,7 %, тоді як частка імпорту 
товарів з Азії в Україну за цей період зросла суттєво: з 13 до 
20,2 % (у т. ч. з КНР – з 5,6 до 9,3 %). Зазначені тенденції 
у міжнародній торгівлі зберігатимуться і у перспективі. З 
урахуванням цього, розвиток транспортних систем стає 
одним з ключових питань у підтримці сталого розвитку 
країн Європи та Азії. 

Стратегічно важливим питанням для КНР є оптимізація 
міжнародних транспортних потоків та розвиток транс кор-
донної транспортної інфраструктури. Таким чи ном, роз-
ви ток залізничного сполучення є складовою реалізації 
довгострокових стратегічних цілей КНР щодо світового лі-
дерства. Китай при реалізації стратегії просування своєї 
сучасної продукції на європейські ринки враховує мож ли-

вості використанням транзитного потенціалу України. Роз-
виток української транспортної мережі у контексті транс-
континентальних перевезень ціл ком відповідає ки тайським 
інтересам щодо розширення торгівлі з Європою.

На думку фахівців, товарообіг між країнами Азії і Євро-
пи буде щорічно зростати у середньому на 2-3%; до 2020 р. 
він зросте до 240 млн. т. або у грошовому еквіваленті – 1,8 
трлн. дол. США. Провідну роль у його забезпечені будуть ві-
дігравати китайські виробники. Дана ініціатива потенційно 
може мати позитивне значення для нашої держави, оскільки 
дозволить Україні отримати прямий вихід на китайський ри-
нок і у перспективі бути включеною до трансконтиненталь-
ної транспортної магістралі, відіграючи роль сполучної ланки 
між європейськими та азіатськими ринками.

Маючи всі можливості, Україна прагне стати своєрідним 
мостом між Азією і Європою. З позиції ХХІ ст. наша країна 
цілком підходить для розвитку розгалуженої системи 
взаємозв’язків і кооперації на просторі Євразії. 

Основним завданням проекту є сприяння колективному 
розвитку обширного простору, включаючи в себе цілу 
низку регіонів – від Північно-західних провінцій Китаю, 
Центральної Азії до Кавказу, Центральної і Східної Європи.

У даний час розбудова економічного поясу Великого 
Шовкового шляху ще перебуває на початковому етапі і для 
цього потрібно ще чимало зробити, адже 2014 р. – це лише 
перший рік реалізації стратегічно важливої ініціативи. Без 
сумніву, дана ініціатива відповідає інтересам країн Європи 
і Азії, які прагнуть подальшого економічного розвитку, 
процвітання і руху вперед. 

Пропозиція Китаю багатогранна. Вона включає активне 
пожвавлення торговельно-економічних стосунків, створює 
мож ливості для розбудови енергетичної і транспортної скла-
дової для всіх країн учасниць.

Тонка шовкова нитка багато століть з’єднувала простір 
і час на величезній території від Китаю до Середземного 
моря. У новітній історії роль шовкової нитки може випасти на 
долю туристичної сфери, яка ввібрала в себе духовні скарби, 
цінності і традиції стародавніх і сучасних цивілізацій.

Теракотове військо з гробниці першого імператора Китаю (3 ст. до н. е.)
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Динамічний розвиток китайської економіки, що триває вже понад 35 років, сприяв кардинальному посиленню ролі 
Китаю у сучасних міжнародних відносинах. Сьогодні в усьому світі КНР сприймається як провідний гравець в політичній, 
економічній, безпековій та інших сферах. 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ НОВОГО ЕТАПУ

Олександр Литвиненко — доктор політичних наук (2002), старший науковий 
співробітник (2003), професор (2011), полковник запасу. Державний службовець 3-го 
рангу (2013). Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
за спеціальністю «правознавство» (2009). В 1989 – 1994 роках отримав кваліфікацію 
інженера-математика за спеціальністю «Прикладна математика», Інститут 
криптографії, зв’язку та інформатики Академії ФСК РФ, м. Москва. В 1998 році 
отримав науковий ступінь кандидата політичних наук за спеціальністю «Політичні 
проблеми міжнародних систем і глобального розвитку». Дисертація захищена в 
Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. У 2002 році отримав вищий науковий ступінь доктора політичних 
наук за спеціальністю «Основи національної безпеки держави». Дисертація захищена 
в Національному інституті стратегічних досліджень. У 2003 році отримав вчене 
звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Основи національної 
безпеки держави». У 2011 році отримав вчене звання професора за спеціальністю 
«Основи національної безпеки держави». Пройшов курси з підвищення кваліфікації у 
Йоркському університеті, м. Торонто, Канада (2002) та Маршалл-центр, Гарміш-
Партеркірхен, Німеччина (2005). Закінчив Королівський коледж оборонних наук 
(the RCDS) у Лондоні, Велика Британія (2012 – 2013). З 5 квітня 2014 р. – заступник 
Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Попри відносно молодий вік нашої держави, ми вже 
мо жемо говорити про сформованість певних традицій 
у двосторонніх відносинах з Китаєм. Зокрема, КНР вхо-
дить до десятки найбільших зовнішньоторговельних пар-
тнерів України. 

З 1994 року Китай є одним з провідних контри-
буторів безпеки нашої держави, гарантуючи нам за-
хист від ядер ного нападу після приєднання України до 
Договору про нерозповсюдження ядерної зброї у ста-
тусі без’ядерної держави. 

Однією з традицій успішного розвитку українсько-
китайських відносин була і залишається підкреслена вза-
єм на повага до суверенітету і територіальної цілісності 
один одного. Українська Сторона постійно і неухильно під-
тверджувала свою підтримку політики «одного Китаю». 

У складній ситуації весни-літа 2014 року, коли розпочалася 
незаконна окупація та анексія Автономної Республіки Крим, а 
на східній України вибухнула сепаратистська криза, офіційний 
Пекін продемонстрував позицію держави, відданої принципам 
Статуту Організації Об’єднаних Націй. КНР, зокрема, закликала 
до збереження стриманості, переговорів як головного шляху 
розв’язання суперечностей, максимального представництва 
усіх учасників конфлікту, компромісу як кінцевої мети вре-
гулювання. Подібний виважений підхід розглядаємо як під-
тримку послідовних і наполегливих зусиль української влади 
із врегулювання кризової ситуації. Водночас, слід на голосити, 
що в Україні розраховують на те, що китайська сто рона і надалі 
не знижуватиме рівня уваги до проблематики порушення те-
риторіальної цілісності і суверенітету нашої країни.

Характерною ознакою українсько-китайських зв’язків 
є високий рівень взаєморозуміння і довіри у політичній, 

торговельно-економічній, науково-технічній, військово-
технічній та гуманітарній сферах.

Розбудова стратегічної взаємодії з Китаєм є пріоритетним 
напрямом зовнішньої політики України на сучасному етапі. 
Схожість підходів щодо актуальних міжнародних питань, 
відсутність гострих проблем у двосторонніх відносинах, на-
явність значного потенціалу співпраці створюють необхідні 
передумови для її прогресивного, поступального розвитку.

Не дивлячись на складну і суперечливу внутрішньо полі-
тичну ситуацію, оновлена українська влада доклала мак-
симальних зусиль для унеможливлення пауз у відносинах з 
Китаєм, про що свідчить ратифікація 15 травня 2014 року 
Договору про дружбу і співробітництво між Україною і КНР. 

Водночас слід наголосити, що керівництво Української 
Держави надає великого значення неухильній реалізації усіх 
попередніх домовленостей, в першу чергу тих, що стосуються 
взаємовигідних економічних та соціальних аспектів. 

Прагнення пожвавити контакти з китайськими партнерами 
повинно розглядатися виключно з точки зору прагматизму, 
який, в свою чергу, спрямований на покращення добробуту 
населення нашої держави. Китай, в свою чергу, будучи «сві то-
вою виробничою базою» зацікавлений у освоєнні українських 
ринків. У цьому зв’язку було б великим пере більшенням 
обумовлювати посилення дипломатичної актив ності якимись 
внутрішніми негараздами чи зовнішніми впли  вами, хоча 
поточне згортання Російською Федерацією тор  говельно-еко-
номічного співробітництва логічно підвищує значення КНР 
для  України як економічного партнера. 

Так, протягом останнього періоду було сформовано 
важливі передумови для нарощування експорту до КНР 
агропромислової продукції (в першу чергу, українського 
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збіжжя). Україна — це третя країна в світі, яка отримала 
можливість експортувати зернові до Китаю. 

Зазначене доводить, що відносини з Китаєм — приклад 
успішного стратегічного партнерства для України. Це новий, 
пер спективний, стабільний і прогнозований ринок. Тут нам 
вдалося дуже оперативно узгоджувати регламенти та стан-
дарти на експорт сільськогосподарської продукції. У даному 
зв’язку великий інтерес в Україні викликають китайські експе-
рименти з прискорення проходження сільськогосподарської 
продукції через китайську митницю, такі як створення «зеле-
ного ко ридору» Бакту (м. Тачен, КНР) – Бакти (Казахстан). 

В Україні з увагою вивчаються китайські євро-азіатські 
трансконтинентальні транспортні ініціативи, зокрема, 
спрямовані на розвиток Економічного поясу Великого 
Шовкового шляху відтворення. Завданням даного проекту 
є розбудова єдиної дорожньої магістралі від Тихого 
океану до Балтики, ліквідація торговельних бар’єрів, 
максимальне скорочення термінів доставки вантажів. 
Розвиток залізничного сполучення з урахуванням вже 
наявних морських маршрутів є складовою реалізації 
довгострокової стратегії КНР щодо просування своєї 
промислової продукції на європейські ринки, в тому 
числі, з використанням транзитного потенціалу України. 

Зацікавлення нашої держави викликає політика 
сприяння торгівлі, шляхи спрощення ведення торгіовель-
них операцій і здійснення інвестицій, активний розвиток 
електрон ної комерції. 

Окремим здобутком можна вважати переговори що-
до будівництва в Україні заводів газифікації вугілля, 
реалізація яких була призупинена українською стороною з 
економічних та технологічних міркувань. Водночас, спро-
вокована Росією нестабільність постачань природного 
газу на європейські ринки обумовлює збереження високої 
актуальності впровадження таких технологій з метою 
забезпечення енергетичної безпеки нашої держави.

Пріоритетними напрямами двостороннього науково-
тех нічного співробітництва Україною вважаються проекти 
у авіа- та суднобудуванні, розвиток аерокосмічних, інфор-
маційних, комунікаційних та енергозберігаючих технологій. 
Ми також зацікавлені у розширенні взаємодії у сфері 
біометричних технологій, альтернативної енергетики, вироб-
ництва електро мобілів. Одним із перспективних форматів 
співпраці розглядаємо технопарки.

Наразі склалися передумови до активізації трансферу 
технологій між нашою країною та Китаєм. На даному напрямі 
Україна здатна допомогти КНР наростити присутність ки-
тайських компаній на європейських ринках і з такої точки 
зору успішна європейська інтеграція нашої держави є 
вигідною для китайської сторони. Більше того, розвиток зони 
вільної торгівлі між ЄС та Сполученими Штатами Америки 
перетворюватиме «європеїзацію» України на важливий 
чинник укріплення відносин Європи з Китаєм.

У сегменті високотехнологічного військово-технічного 
співробітництва українські підприємства можуть долучитися 
до реалізації китайських проектів у сферах:

– авіабудування — проектування транспортних й 
учбово-тренувальних літаків та елементів їх конструкцій, 
розробка та виготовлення авіадвигунів, створення 
тренажерних комплексів для підготовки пілотів;

– ракетобудування — розробка документації, надання 
консультацій;

– кораблебудування — проектування та будівництво 
авіаносців; розробка та спільне виробництво корабельних 
газотурбінних установок; розробка засобів гідролокації, 
гідроакустики; придбання десантних кораблів на по-
вітряній подушці;

– бронетанкова техніка — технології виробництва 
танкових двигунів, трансмісії, систем захисту танків та 
бронемашин;

– радіолокаційна техніка та засоби ППО — розробка 
і спільне виробництво комплексів радіоелектронної 
боротьби; розробка PЛC.

Україна готова до активізації і поглиблення двостороннього 
військового та військово-технічного співробітництва, яке, на 
нашу думку, сприятиме зміцненню миру, взаємної довіри і 
обороноздатності обох країн. При цьому, українська сторона 
розглядає Китай у якості одного з найбільш важливих пар-
тнерів у згаданих сферах.

Реалізація спільних економічних проектів вимагатиме 
пожвавлення українсько-китайського інвестиційного спів-
робітництва, яке поки що не відповідає можливостям 
Китаю і потребам України. Нарощування обсягів імпорту 
з КНР не супроводжується активізацією надходження 
інвестицій (ки  тай ські інвестиції в Україну складають не бі ль-
ше 1 % загального обсягу прямих іноземних інвестицій), тоді 
як укра їнські інвестиції в КНР практично відсутні.

При цьому єдиним об’єктивним обмеженням спів ро-
бітництва в інвестиційній сфері є питання іноземної ді-
лової активності в Криму, в умовах окупації якого жодний 
інвестиційний проект є неприйнятним для України як такий, 
що порушує наш суверенітет. 

Актуалізація та дійсно інтенсивна реалізація вже досяг-
нутих українсько-китайських інвестиційних домовленостей 
після завершення антитерористичної операції може зро-
бити знач ний позитивний внесок у процес соціально-еко-
номічної та гуманітарної стабілізації і відбудови Донбасу.

Серед багатьох питань, які слід невідкладно вирішувати 
– проблема створення ефективної  інфраструктури дво-
сто ронніх відносин. Мова йдеться і про перекладачів, і 
про аналітичну підтримку, і про бізнес-форуми, ефектив но 
працюючі механізми забезпечення взаємодії. Без створен-
ня такої системи українсько-китайські відносини не зможуть 
вийти на новий рівень і понад те, приречені деградувати.

В цілому українська сторона зацікавлена й надалі 
підтримувати високу динаміку діалогу з КНР в усіх 
сферах взаємовигідного співробітництва, розглядаючи 
активні двосторонні контакти як потужний фактор ук-
ріп лення регіональної та глобальної безпеки, а також 
економічного зростання.
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Українсько-китайське співробітництво в сучасних умовах вимагає нового мислення, нових підходів та, водночас, 
здорового консерватизму. З одного боку, Китай залишається для України чи не єдиним «безпроблемним» зовнішнім 
джерелом модернізації та можливостей економічного зростання, адже не викликає жодних застережень з боку Європи, 
США або Росії. Виважена позиція КНР щодо російської агресії проти України та анексії Криму, підтримка суверенітету 
та територіальної цілісності нашої держави є важливим чинником міжнародної солідарності щодо України в сучасних 
непростих геополітичних умовах. З іншого боку, практична реалізація вже досягнутих домовленностей щодо українсько-
китайського співробітництва по всім напрямкам стикається з низкою перешкод та не відповідає потребам двох сторін.

УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКЕ СТРАТЕГІЧНЕ 
ПАРТНЕРСТВО НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Андрій Гончарук – завідувач відділу зовнішньої політики Національного інсти-
туту стратегічних досліджень України.

Протягом двох десятиліть українсько-китайські відносини 
розвивалися по висхідній, хоча і мали періоди певного затиш-
шя. Особистий контакт другого президента України Леоніда 
Кучми з головою КНР Цзян Цземінем, встановлений під час 
обміну державними візитами у 1994–1995 роках, мав своїм 
наслідком проголошення відносин стратегічного партнерства 
між нашими країнами.

В ході візиту до України Голови КНР Ху Цзіньтао у червні 
2011 р. українсько-китайські взаємини були офіційно за-
кріплені відповідною Спільною декларацією як відносини 
стратегічного партнерства. У грудні 1913 р. в Пекіні були 
підписані Договір про дружбу і співробітництво між Україною 
і КНР, Спільна декларація про подальше поглиблення 
відносин стратегічного партнерства та відповідна Програма 
розвитку відносин на 2014 – 2018 роки.

Як під час візитів на найвищому рівні, так і в ході численних 
переговорів на рівні урядів та міністерств і відомств обома 
сторонами порушувалися питання щодо необхідності зна-
чної активізації двостороннього торгово-економічного та 
науково-технічного співробітництва, стрімкого нарощування 
обсягів китайських інвестицій в Україну, використання 
фінансових та технологічних можливостей Китаю для мо-
дернізації української економіки.

Перспективні напрями та сфери співпраці закріплені у 
двосторонніх документах, визначені та задекларовані кон-
кретні проекти на декілька мільярдів доларів, увага україн-
ських ЗМІ регулярно привертається до чергової «знакової» 
угоди щодо намірів співробітництва. Проте, з плином часу 
відчутно посилюється занепокоєність реальним станом 
реалізації визначених конкретних проектів. 

В умовах, коли Україна фактично зіткнулася зі зброй -
ною агресією з боку Російської Федерації та має витрачати 
значні фінансові ресурси на захист власної територіальної 
цілісності, а також має забезпечити ім плементацію Угоди 
про асоціацію з Європейським Сою зом — особливого зна-
чення набуває усвідомлення новою українською владою 

важ ливості збереження по слідовного та поступального 
характеру відносин з КНР як з одним із ключових глобальних 
політичних, фінансових та економічних центрів. 

Вітаючи принципову позицію КНР щодо поваги до об-
раного українським народом шляху розвитку, законодавчо 
закріплених засад внутрішньої та зовнішньої політики Украї-
ни, її суверенітету і територіальної цілісності українська 
сторона закликає Китай всіляко сприяти врегулюванню 
конфлікту довкола нашої держави та притримуватися і в 
подальшому об’єктивної, справедливої і відповідальної по-
зиції щодо України.

Саме відносини стратегічного партнерства мають стати 
підґрунтям для такого підходу з боку КНР до подальшого 
розвитку українсько-китайських взаємин. 

Нині урядам наших країн доцільно провести ревізію 
досягнутих на державному рівні домовленостей і угод з 
метою їх очищення від корупційної складової, що мала 
місце з українського боку, та виробити новий формат 
співпраці відповідно до умов, що склалися.

Настав час розпочати імплементацію Договору про 
друж бу і співробітництво між Україною і КНР та реалізацію 
Програми розвитку відносин стратегічного партнерства 
між Україною і КНР на 2014 – 2018 роки. Для цього 
необхідно виробити в рамках Міжурядової комісії зі 
співробітництва механізм дієвого контролю за реалізацією 
започаткованих спільних проектів.

Сьогодні Україна конче потребує інвестиційної підтримки 
всіх галузей економіки, забезпечення пріоритетного фінан-
сування великих інфраструктурних об’єктів, що створюють 
нові робочі місця та сприяють пожвавленню економіки. Тому 
так важливо опрацювати алгоритм взаємодії і пошуку нових 
форм українсько-китайської співпраці в інвестиційній сфері, 
розглянути питання створення спільного інвестиційного фон-
ду на паритетних засадах.

Україна готова сприяти розвитку двостороннього спів-
робітництва в індустріально-інноваційній і науковій сферах. 
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Але для цього необхідно розпочати роботу з опрацювання 
се редньострокових і довгострокових планів співпраці між 
країнами методом виробничої кооперації та шляхом ство рення 
індустріальних парків і зон технологічного роз витку за участі 
китайського капіталу. Це має стати пред метом повсякденної 
уваги відповідних наукових уста нов та державних відомств.

Українській стороні необхідно вивчити перспективу та 
практичні можливості участі України у реалізації амбітних 
китайських ініціатив з розбудови логістичного коридору 
між КНР і Європою в рамках реалізації проголошеної 
головою КНР Сі Цзіньпіном політики створення «Еконо-
мічного поясу Великого Шовкового шляху». Нині в 
світі формується нова геоекономічна конфігурація, ак-
тивізуються процеси створення трансатлантичної та 
транстихоокеанської зон вільної торгівлі, посилюються 
інтеграційні процеси у Індо-Азіатсько-Тихоокеанському 
регіоні. Геостратегічне розташування України на перетині 
шляхів «Схід – Захід» та «Північ – Південь» дозволяє 
нашій країні за допомогою китайських друзів посісти 
гідне місце на Великому Шовковому шляху. Принагідно 
необхідно активізувати реалізацію домовленостей щодо 
відновлення повітряного сполучення між двома країнами.

Не зважаючи на скрутне фінасово-економічне становище, 
Україна володіє низкою технологічних та науково-виробничих 
можливостей, що становлять інтерес для Китаю в контексті 
потреб розвитку передових галузей його економіки, а також 
реалізації важливих стратегічних проектів в різних сферах. 
Економічні санкції України проти Росії значно звужують 
можливості українського експорту до РФ та вимагають 
пошуку нових ринків збуту для машинобудівної, літакобудівної 
продукції та продукції військового та подвійного призначення. 
У цьому контексті необхідно скористатися вже напрацьованим 
досвідом військово-технічного співробітництва між Україною 
та КНР з метою його активізації та переформатування від-
повідно до сучасних умов.

В умовах необхідності швидкої та ефективної модер-
нізації української економіки, налаштування її на рейки 
сучасного світового ринку інвестиційні, виробничі та 
науково-технологічні можливості КНР можуть стати для 
України вагомим ресурсом розвитку та модернізації 
відповідних галузей української економіки, поштовхом до 
відновлення позицій нашої держави на світових ринках 
технологій. Водночас, це дає можливість китайському біз-
несу зайняти відповідні ніші на українському ринку, що 
швидко інтегрується до Об’єднаної Європи.

Окремим дуже важливим питанням українсько-ки тай-
ської співпраці є взаємодія у сфері сільського господарства. 
Виробництво сільськогосподарської про дук ції має дві дуже 
важливі складові: наявність родючих земель та новітні 
технології. Китай за останні роки значно просунувся щодо 
виробництва зернових та розвитку тваринництва. Втім, 
наявність в Україні значних площ орних земель з високим 
по тенціалом родючесті надає стратегічного значення для 
можливого співробітництва у цій сфері. Україні у взаємо-
вигідній взаємодії з КНР цілком під силу зробити вагомий 
внесок у забезпечення продовольчої безпеки у світі, стати 
потужним гравцем на міжнародному продовольчому 
ринку. Зі свого боку Китай має всі можливості забезпечити 
на стратегічному рівні необхідні обсяги продовольчого 
імпорту з України.

На жаль, за останнє десятиліття змінилося ставлення 
до України з боку китайського суспільства: від активної 
діяльності відійшли люди, що навчалися в СРСР, зокрема 
в Україні, та співпрацювали з українськими фахівцями, 
які надавали технічну допомогу Китаю у повоєнні часи. 
Сучасна китайська молодь мало знає про Україну, а 
можливу інформацію про нашу країну отримує переважно 
з третіх джерел. Нині, коли Росія веде неприховану 
інформаційну війну проти України та не гребує відвертою 
дезінформацією та пропагандистськими провокаціями про-
ти українського народу, набуває стратегічного зна чен ня 
посилення українсько-китайської взаємодії в інформацій-
ній сфері. Це стосується як активізації діяльності ЗМІ 
двох країн стосовно одна одної, так і розвитку новітніх 
сучасних технологій. Нові далекосяжні перспективи від-
криває для України проект створення за допомогою ки-
тайської сторони нової загальноукраїнської мережі 4G. 
Цей проект, у разі його реалізації, відкриє нові можливості 
і для України, і для Китаю.

Розвиток туризму та активізація міжлюдських контактів, 
гу манітарне співробітництво, взаємодія в галузі освіти 
та культури – все це необхідні складові для подальшого 
розвитку українсько-китайського стратегічного партнерства. 
Але й тут є певні приховані перешкоди з обох сторін. Під 
впливом російської підривної пропаганди значно скоротився 
потік китайських туристів до України. З українського боку 
— досі не подолано корупцію під час перетину українського 
кордону, хоча це питання неодноразово ставилося на різних 
рівнях української влади. Китайці відверто скаржаться 
на неможливість легально одержати запрошення для від-
відин України. Вкрай складний та непрозорий процес 
надання запрошення в Україну для громадян КНР напряму 
суперечить духу відносин стратегічного партнерства та 
дуже негативно сприймається китайською стороною. На-
став час Україні визначитися із пріоритетами та дати чітку 
та зрозумілу для всіх залучених до цієї проблематики 
українських держслужбовців настанову. Гості з КНР мають 
вважатися нашими стратегічними партнерами із відповідним 
ставленням до них. Необхідно внести відповідні зміни до 
Українського законодавства та підзаконних актів включно із 
відомчими інструкціями.

Реалізація досягнутих на найвищому рівні домовленостей 
щодо розвитку відносин стратегічного партнерства вимагає 
від України створення необхідної інфраструктури для 
забезпечення потреб українсько-китайської співпраці.

З китайського боку така інфраструктура успішно 
функціонує у вигляді низки державних структур та ве-
ликої кількості громадських об’єднань, що опікуються пи-
таннями розвитку двостороннього співробітництва. Як на 
державному, так і на місцевому рівнях до забез печення 
двостороннього співробітництва китайська сто рона постійно 
залучає велику кількість фахівців із знанням української або 
російської мови. Таким чином забезпечується постійний 
діалог з українськими партнерами, іде напрацювання від-
повідних документів, підготовка та реалізація комерційних 
контрактів тощо.

На жаль, з українського боку подібна інфраструктура 
практично відсутня. Не зважаючи на достатню кількість фа-
хівців із знанням китайської мови, яких готують українські 
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вищі навчальні заклади, зустріти такого фахівця  в українських 
міністерствах та відомствах практично неможливо. Комер-
ційні структури на час реалізації певних комерційних про-
ектів інколи залучають фахівців-китаєзнавців, але ця прак-
тика не дуже розповсюджена. Як наслідок, спілкування 
з китайською стороною має однобокий характер, в ході 
реалізації проектів виникають численні непорозуміння, а 
результати співпраці не завжди відповідають очікуванням 
української сторони.

Стратегічний характер українсько-китайської взає мо дії 
ставить на порядок денний питання про створення в Україні 
дієвої розгалуженої мережі виконавців міждержавних рі-
шень, що ухвалюються на найвищому рівні. Мова йде про 
залучення до апарату органів виконавчої влади України 
кваліфікованих фахівців із знанням китайської мови для 
забезпечення українсько-китайської співпраці. Діяльність 
Між державної комісії з питань співробітництва на постійній 

основі має забезпечуватися експертним супроводом фа-
хівців-китаєзнавців.

Створення з українського боку необхідної інфра-
структури для забезпечення розвитку українсько-китай-
ського спів ро бітництва, виконання ухвалених планів та 
реалізації до мовленостей, досягнутих на найвищому рівні, 
набуло осо бливого значення на сучасному етапі. Залу-
чення фахівців-китаєзнавців та молодих кадрів із знанням 
китайської мови до поточної роботи на китайському на-
прямку є актуальним завданням для центральних та міс-
цевих органів державної влади України.

В сучасних умовах Україна та Китай мають всі мож-
ливості реалізувати значний потенціал двостороннього спів-
робітництва. Народи наших країн сподіваються на активну 
та дієву позицію всіх владних структур щодо вирішення 
нагальних завдань українсько-китайської взаємодії.

Михаил Резник — украинский дипломат. С 2001 по 2003 — Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Украины в Китае. Президент Ассоциации автопроизводителей 
Украины «Укравтопром». Заслуженный экономист Украины.

Пятидесятые годы прошлого века, в истории промышленного развития двух стран, Украины и Китайской Народной 
Республики, ознаменованы зарождением автомобильного производства.

АВТОПРОМ УКРАИНЫ И КИТАЯ: 
СОТРУДНИЧЕСТВО ОБРЕЧЕННОЕ НА УСПЕХ

В 1953 году в Пекине стартует производство на авто-
мобильном заводе №1 (FAW), в 1958 году южная столица 
Китая Нанкине  наладила производство грузовиков.

Практически в то же время появляются первые автобусы 
львовского производства и кременчугские грузовики. 

С тех пор прошло 60 лет. Украинский автопром за это 
время пережил и взлеты и падение. Сегодня украинские 
заводы в состоянии производить практически всю гамму 
автотранспортных средств, от легковых автомобилей до 
карьерных самосвалов. Однако из-за резкого изменения 
конъюн ктуры на внешних и внутреннем рынках производ-
ственные мощности украинского автопрома загружены не 
более чем на 10-20 процентов. 

Иная ситуация в Китае. Уже точно можно сказать, что 
на чало 21 века это время грандиозных темпов развития 
автомобильной индустрии Поднебесной. Се годня почти все 
транснациональные автомобильные группы производят свои 
автомобили на территории КНР. Китайские автопроизводители 
предлагают рынку больше 50 национальных марок авто. 

Конечно, основным драйвером развития производства 
является огромный, постоянно растущий внутренний 
спрос. Но вскоре, и это очевидно, производственные мощ-
ности Китая превзойдут возможности местного рынка, 
китайские производители и их партнеры вынуждены будут 
осуществлять экспансию на рынки внешние. Хотя и сегодня 
Китай экспортирует автомобили, но доля этого экспорта в 
общих объемах производства едва превышает 2 процента.

Учитывая тенденции последних десятилетий с уверен-
ностью можно предположить, что стратегия китайских 
авто  производителей в части расширения своего присут-
ствия на новых рынках будет связана, прежде всего, с 
размещением производств на территориях новых рынков 
или на территориях максимально приближенным к ним. 
Именно такая стратегия наиболее востребованная у миро-
вых автопроизводителей и демонстрирует высокую эффек-
тив ность в условиях жесткой конкуренции.

Длинное логистическое плечо уже сейчас заставляет 
китайские компании искать промплощадки, удобные и 
близкие к крупным рынкам Европы и Африки. 
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В связи с этим нужно готовится к неизбежному 
изменению вектора промышленных инвестиций с вос-
точного направления на западное и южное. 

В этом процессе Украина может стать бенефициаром, 
ведь у нее есть целый ряд конкурентных преимуществ, 
для развития стратегических партнерских отношений с 
автопромом КНР.

Мы обладаем ненасыщенным внутренним рынком. 
Уровень автомобилизации в Украине один из самых 
низких в Восточной Европе. И этот, с первого взгляда, 
негативный показатель скрывает в себе мощный 
потенциал для развития.    

Удобное географическое расположение между двумя 
крупнейшими авторынками – ЕС и Россией, а также выход в 
Черное море с развитой портовой инфраструктурой делает 

Украину идеальным местом с точки зрения логистики.
Еще один, немаловажный фактор нашего преиму-

щества это наличие в Украине подготовленных высоко-
квалифицированных трудовых ресурсов, стоимость ко-
торых самая выгодная в регионе. 

Если добавить к этому, не полному списку преи-
муществ, давние производственные и деловые связи, 
которые выступают гарантами доверия в создании и ве-
дении совместных украино-китайских проектов, то мож-
но уже сегодня прогнозировать 100 процентный успех 
углубления и расширения кооперации между двумя стра-
нами в области автомобилестроения.

Анатолій Загородній — віце-президент НАН України, директор і завідувач відділу 
теорії та моделювання плазмових процесів Інституту теоретичної фізики НАНУ, 
академік Національної академії наук України, професор, доктор фізико-математичних 
наук, головний редактор «Українського фізичного журналу», член редколегій 
«Вісника НАН України» і міжнародного журналу «Condensed Matter Physics», професор 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Комісії НАН 
України з наукової спадщини академіка В. І. Вернадського. Галузь наукових інтересів: 
теоретична фізика, фізика плазмових процесів.

Важливе місце в міжнародному науково-технічному співробітництві Національної академії наук України займають 
наукові організації, промислові підприємства і комерційні структури Китайської Народної Республіки. 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
МІЖ НАЦІОНАЛЬНОЮ АКАДЕМІЄЮ НАУК УКРАЇНИ
ТА УСТАНОВАМИ І ОРГАНІЗАЦІЯМИ
КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Співробітництво НАН України з науковими уста-
новами і організаціями КНР є одним з пріоритетних 
напрямів міжнародної науково-технічної діяльності Ака-
демії, яке сприяє не тільки взаємному ознайомленню з 
напрямками і рівнем наукових досліджень, а й подаль-

шому розвитку плідних прямих контактів між науковими 
та промисловими організаціями. 

Науково-технічне співробітництво НАН України з 
установа ми КНР розвивається як в межах двосторонніх 
угод НАН Украї ни так і прямих контактів наукових установ 
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та організацій – безпосередніх учасників науково-техніч-
ного співробітництва. 

На сьогоднішній день існує ґрунтовна договірна база 
двостороннього науково-технічного співробітництва, яка 
надає цим зв'язкам планомірного і довгострокового характеру.

Основними партнерами НАН України є Академія наук 
Китаю, Китайська академія суспільних наук, регіональні 
та галузеві академії наук КНР. Окрім того Академією 
укладені угоди про співробітництво з Державним Фондом 
природничих наук Китаю, Державним управлінням у 
справах іноземних спеціалістів КНР, Пекінською асоціацією 
нау ки і техніки. НАН України підтримує тісні відносини 
з Депар таментами науки і техніки провінцій Чжецзян, 
Хейлунцзян, Шандунь, Гуандун, Юньнань і ряду інших.

Практичні кроки, які здійснюються сьогодні щодо 
втілення в життя положень двосторонніх документів 
про співробітництво і конкретних пропозицій, можна 
вва жати досить успішними і такими, що відповідають 
взаємним інтересам.

Українсько-китайські наукові зв'язки постійно зміц-
ню ються, перетворюються в постійну співпрацю зав-
дяки традицій ним формам міжнародного наукового спів-
робітництва, які давно підтвердили свою ефективність: 
інформаційний об мін, обмін делегаціями, стажування 
нау  кових працівників, ви конання спільних досліджень, 
проведення наукових фо румів, здійснення експедицій, 
участь у конференціях, ство   рен ня спільних підприємств, 
лабораторій, науково-виробничих центрів, виконання уста-
новами НАН України контрактних замовлень китай ських 
фірм та компаній. Під  три мувати високий рівень співпраці 
дозволяє також участь у діяльності міжнародних наукових 
організацій і у координованих ними міжнародних програмах 
і проектах, спіль ні дослідження в рамках міжурядових, 
міжакадемічних і прямих міжінститутських угод.

Напрями і обсяги українсько-китайського наукового 
співробітництва, участі вітчизняних і китайських вчених 
у світовому науково-технологічному просторі зазнають 
якісних змін, набувають нових форм. 

Останнім часом стала помітною активізація в науково-
технічному співробітництві між науковими та промисловими 
установами НАН України та окремими провінціями КНР. 
Сьогодні така форма співпраці має всі підстави перейти від 
реалізації короткострокових і середньомасштабних проектів 
до реалізації великомасштабних довгострокових проектів. 

У НАН України переконані, що основний акцент у розвитку 
українсько-китайського науково-технічного співробітництва 
повинен бути зроблений на впровадженні інноваційних 
підходів і високих технологій.

Численні візити високопосадовців КНР до НАН України 
свідчать про зацікавленість не лише наукових, але й 
політичних кіл китайської сторони в поглибленому розвитку 
науково-технічних зв’язків з українськими колегами.

Свідченням тісних українсько-китайських наукових 
зв’язків є той факт, що п’ять китайських учених стали 
іноземними членами НАН України.

Реалізація завдань, які стоять сьогодні перед українськими 
та китайськими вченими і спеціалістами, з урахуванням їх 
авторитету і значення у світовому співтоваристві, обумовлює 

необхідність удосконалення і застосування нових підходів до 
організації міжнародного науково-технічного співробітництва 
та впровадження сучасного ефективного менеджменту, під-
вищення суспільної значущості науки.

З основних напрямів плідної наукової співпраці не-
обхідно зазначити практичну взаємодію з провідними нау-
ковими установами Академії.

Так Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона спіль-
но з китайськими установами виконує такі проекти: 

— розробка перспективних плазмових та лазерних 
технологій та їх застосування в промисловості;

— розробка устаткування та передових технологій 
інженерії поверхні та їх застосування в промисловості;

— розробка технологій  виробництва нових типів 
порошкових дротів для напилення на наплавки;

— розробка передових технологій і устаткування для 
контактного стикового зварювання оплавленням та їх 
застосування в промисловості;

Зараз проводяться попередні роботи з групою 
компаній «Tangshan Kaiyuan Specific Welding Equipment 
Co.,Ltd.», «Guangzhou Iron & Steel Enterprises Group Co., 
Ltd.» та ін. підприємствами КНР з питань довгострокового 
співробітництва та спільного виробництва устаткування 
для плазмового різання виробів завищенних товщин, для 
нанесення антикорозійних покриттів на великогабаритні 
стальні металоконструкції, та інших типів плазмового 
устаткування.

Сьогодні завершуються роботи за контрактом «Підводне 
зварювання та різання» з Інститутом океанографічних при-
борів і інструментів Шандунської Академії наук КНР.  

Виконана поставка металургійному комбінату АНГАН 
обладнання для електронно-променевого зварювання (ЕПЗ) 
слябів, проводиться його наладка та запуск в експлуатацію. 

В 2013 р. підписано контракт з Пекінським інститутом 
авіаційних технологій на поставку енергоблока 60\30.

Проводяться роботи з питань модернізації обладнання 
для ЕПЗ, яке за минулі роки було поставлено ІЕЗ до 
КНР: КЛ-111 в м.Ухань та КЛ-106 в Пекінський інститут 
авіаційних технологій.

ІЕЗ виконує ряд контрактів з китайською міжнародною 
холдинговою компанією авіаційних технологій (AVIC Inter-
national Holding Corporation).

Для Інституту прикладної фізики Академії наук провінції 
Цзяньси інститут виконує контракт по темі «Підвищення 
зносостійкості поверхні металевих виробів та інструментів, 
які зостосовуються в промисловості Китаю з використанням 
імпульсно-плазмової обробки».

В МУАЦ ІЕЗ проводиться навчання двох груп 
китайських спеціалістів – заводу «Супутник» та заводу 
«Столиця».

В спільному китайсько-українському інституті зва-
рювання ім.Є.О.Патона створеному в 2011 р. на базі ІЕЗ та 
Генерального науково-дослідного інституту промислових 
технологій провінції Гуандун організовано дослідно-
промислову дільницю надзвукового плазмового напилення 
з устаткуванням PLAZER 180-PL-S, який розроблений та 
виготовлений за участю співробітників ІЕЗ.

В рамках спільних робіт з китайсько-українським ін-
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ститутом зварювання ім. Є.О. Патона розроблено лабо-
раторні технології і спеціалізоване устаткування для їх 
подальшої реалізації в КНР. Зокрема, виготовлено та 
впроваджено в КУІЗ універсальну лабораторну машину MCO-
606Ch і лабораторну контактну стикову трубозварювальну 
машину К584Ch. Ці розробки впроваджено в Генеральному 
науково-дослідному інституті промислових технологій про-
вінції Гуандун.

В рамках спільної програми зі зварювання живих тка-
нин (ЗЖТ) за окремим контрактом в Китай поставлена 
пілотна партія апаратів для зварювання живих тканин 
марки ЕКВЗ-300.

У 2013 році досягнуто домовленості про співпрацю 
Інститут прикладної фізики НАН України та Інституту 
сучасної фізики Академії наук КНР (Institute of Modern Phys-
ics, CAS), який знаходиться в м. Ланьчжоу за напрямами: 
радіаційна біофізика та космічна радіобіологія. Тема проек-
ту стосується проблеми втрати кісткового мінералу у стані 
невагомості і при знерухомленні біологічного об’єкту, що 
має пряме відношення як до космічної медицини, так і до 
біомедичних наук загалом. 

НАН України в січні 2014 р. надіслала запит до 
Китайської академії наук про включення даного проекту 
до переліку проектів, які будуть реалізовуватись в 
рамках Угоди між Національною академією наук України і 
Академією наук Китаю.

Інститут продовжує реалізацію підписаного у 2012 р. 
протоколу про наукове співробітництво з Інститутом хімічної 
фізики АН КНР (м. Ланьчжоу, КНР) про співробітництво за 
напрямками: ультраструктура, хімія кристалів та морфо-
логічні трансформації наноструктурованих біологічних та 
біометричних фосфатів кальцію; дослідження та розробка 
біоматеріалів, включаючи зелену хімію, основану на біома-
теріалах; багаторівневе комп’ютерне моделювання та екс-
периментальна валідація властивостей нових матеріалів; 
ядерно-фізичні методи у вивченні переносу маси в умовах 
тертя; розробка аналітичного обладнання для наукових 
досліджень та освіти.

За час реалізації проекту проведено комплексні дос-
лідження кількох серій зразків патологічних мінеральних 
депозитів серцево-судинної системи людини і модельних 
тварин. Встановлено ряд специфічних морфологічних і кри-
стало-хімічних характеристик нано-структурованих крис та-
лів фосфатів кальцію патологічних депозитів. Намічено ме-
т  одологічні шляхи дослідження  хімічного стану поверхні 
кристалів біологічного апатиту мінералізованих тканин.

В рамках договору № М/61- 2013 від 24.05.2013  р. 
з Державним агентством з питань науки, інновацій та 
інформатизації України ІПФ НАН України реалізовував 
у 2013 р. спільний проект з Ланьчжоуським інститутом 
хімічної фі зики АН КНР «Механізм формування та 
структур ні характеристики кристалів апатиту специфічної 
морфології, що утворюються при процесах патологічної 
мінералізації. Ультраструктурна організація, кристалохімічні 
характе ристики та морфологічні трансформації нано струк-
турованих кальцій-фосфатів патологічних депозитів сер цево-
судинної системи людини». 

В грудні 2013 р. в ході робочого візиту керівника проекту 

С. М. Данильченка до Ланьчжоуського інституту хімічної 
фізики (Lanzhou Institute of Chemical Physics) Академії 
наук КНР на китайській експериментальній базі було 
проведені електронно-мікроскопічні дослідження зразків 
кальцифікатів, проаналізовано і обговорено отримані ре-
зультати та намічено плани подальших робіт. За темою 
проекту підготовлено ряд публікацій.

Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля здійснює 
науково-технічне співробітництво з такими китайськими 
організаціями: Китайський геологічний університет м. 
Пекін; Шаньдунська компанія технологій кращого захисту 
навколишнього середовища; Університет провінції Цзілінь, 
м. Чанчунь; Алмазна асоціація Китаю, м. Чженьчжоу; Завод 
абразивів і шліфування м. Чженьчжоу; Науково-дослідний 
Інститут геології м. Гуйлінь; Університет м. Цзянсу; За вод 
алмазного інструменту м. Гуанчжоу; Компанія по впро-
вадженню нових розробок «Ноу-Хау» м. Нанкін. Про-
тягом 2013 р. виконувалось 2 контракти з китайськими 
компаніями  «Beijing Huayou Guanchang  Environment and En-
ergy Sience» та «Shandong Best Environment Technology Co».

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України 
протягом 2013 р. співпрацював на основі угод про 
науково-технічне співробітництво з такими китайськими 
установами: Інститутом біології провінції Шаньдун; 
вете ринарно-фармацевтичною компанією Хешентан з 
м. Гуанчжоу (Guangzhou Heshengtang Veterinary Pharmaceu-
tical CO., LTD).

Згідно з Угодою (Договір про нерозголошення 
конфіденційної інформації № 1/10-31 від 03.04.2013 р. та 
Договором про науково-технічне співробітництво № 1/10-
32 від 05.04.2013 р. з фірмою Гуандун Хаід Груп CO., ЛТД. 
(Guangdong Haid Group CO., LTD), м. Гуанчжоу проведено 
синтез, очищення, фізико-хімічну характеристику та пере-
дано зразок похідного-токоферолу з вкороченим бічним 
ланцюгом для вивчення його біологічної активності, як 
добавки для кормів продовольчого виробництва море-
продуктів, зокрема креветок та у птахівництві.

Інститут зацікавлений у посиленні міжнародних зв’язків 
і широкому інвестуванні як вітчизняних, так і іноземних 
капіталів у наукову та науково-виробничу діяльність. З 
цих позицій інститут підтримує посилення українсько —
китайського партнерства в інноваційній сфері.  Але, в зв’язку 
з тим, що під час виконання спільних проектів, зокрема, 
українсько-китайських, як правило, відбувається трансфер 
технологій, ноу-хау та інших об’єктів інтелектуальної вла-
сності, які з’являються внаслідок виконання цих проектів 
або є результатом попередньої науково-технологічної пошу-
кової роботи обох сторін, необхідним завданням є розробка 
системи захисту прав інтелектуальної власності обох сто-
рін та дотримання дольових паїв за умов промислового 
використання розроблених технологій.

Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, по-
чинаючи з 2005 року, має плідні наукові зв’язки з Інститутом 
біології Шандуньської академії наук, оформлені Договором 
про наукове та технічне співробітництво, від 10 жовтня 
2007 року. Результатом цієї багаторічної наукової співпраці 
є одержання спільних патентів на розробки препаратів 
на основі фосфоліпідів з морських молюсків «Молюфіл», 
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«Кальмофіл» і «Молюстерон». На да ний час сторони 
узгоджують свої дії щодо впровадження наведених вище 
спільних розробок на підприємствах КНР з подальшим 
просуванням їх на світові ринки. Крім того, Інститут має 
позитивне рішення від 09.09.2013 р. на одержання патенту 
КНР за заявкою No. 200580040179.2 (міжнародна заявка 
No. PCT/UA2005/000052) «Средство для профилактики и 
лечения расстройств репродуктивной системы человека 
«ФИЛОМЕК» и способ его получения». Патентовласник – 
Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. – Заявл. 
10.05.2007 р. Після одержання охоронного документа 
на цей патент КНР Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна 
НАН України буде пропонувати розробку «Средство для 
профилактики и лечения расстройств репродуктивной си-
стемы человека «ФИЛОМЕК» и способ его получения» для 
впровадження на фармацевтичних підприємствах КНР 
відповідного профілю.

Інститут здійснює впровадження розробки «Проми-
словий синтез і застосування в медицині та ветеринарії 
натурального метаболіту вітаміну Е» за договорами, з 
фірмою Гуанчжоу ветеринарно-фармацевтичною ком-
па нією Хешентан м. Гуанчжоу (Guangzhou Heshengtang Vet-
erinary Pharmaceutical CO., LTD), м. Гуанчжоу та з фірмою 
Гуандун Хаід Груп CO., ЛТД. (Guangdong Haid Group CO., 
LTD), м. Гуанчжоу.

Наразі ведуться переговори з Пекінським інститутом 
геноміки (ПІГ) Китайської академії наук, який є най-
потужнішими в світі по секвенуванню геномів, та до-
мовилася щодо співпраці двох інститутів по визначенню 
геномів людини та інших організмів. Нещодавно Посоль-
ство України в КНР у своєму листі до МОЗ України 
щодо співпраці вчених України та КНР повідомило про 
зацікавленість ПІГ у виконанні проекту «Геном населення 
України» спільно з Інститутом біохімії ім.О.В. Палладіна 
НАН України.

У 2013 р. сектором з питань трансферу технологій, 
інноваційної діяльності та інтелектуальної власності від-
ділу науково-технічної інформації одержано один патент 
на винахід КНР (20-річний).

Протягом тривалого часу Інститут активно співпрацює 
з Пекінською науково-технологічною асоціацією (BAST) 
в частині науково-дослідницької роботи учнівської та 
студентської молоді в академічних установах. 

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова працює 
над підготовкою проекту меморандума про створення 
китайсько-українського дослідного центру кардіомагнітної 
діагностики захворювань серця. З 2009 року Інститут 
є членом міжнародного консорціума з дослідженнь і 
розробок в галузі надпровідності, заснованого в м. Пекін. 
У звітному році співробітники Інституту брали участь у 
міжнародній конференції з біомедичної техніки та тех-
нології (ISBE-2013), яка проходила у м. Пекін.

Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова 
в межах двосторонньої угоди співпрацює з Інститутом 
фізики Китайської академії наук за такими напрямками: 
дослідження високо температурних надпровідних мате-
ріалів та можливостей їх застосування у приладах; мікро-
хвильові дослідження нових незвичайних надпровід ників — 

халькогенідів на основі заліза, а також підтримує активні 
наукові контакти з колегами з Цзіліньського універ ситету 
(Jilin University). 

Інститут реалізує ряд зовнішньоекономічних контрактів 
з такими китайськими компаніями: Physcience Optoelec-
tronics Co., Ltd, (м. Пекін); експортно-імпортна компанія 
«Тянь Мін» (м. Уху).

Головний науковий співробітник Радіоастрономічного 
інституту НАН України академік НАН України В.М. Шульга – 
професор Цзіліньського університету.

Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики» 
про довжує співпрацю за темою «Лазерна різка тонкого 
скла» згідно з Протоколом про наміри з Міжнародним 
технологічним союзом провінції Гуандун по співробітництву 
з країнами СНД на період з 2010 по 2015 рр.

Аналіз стану українсько-китайського науково-технічного 
співробітництва протягом останніх років свідчить про те, 
що двостороння співпраця вчених та спеціалістів обох 
країн вже зараз дає плідні взаємовигідні результати – 
збільшується кількість спільних дослідницьких проектів, 
їх учасників та масштабів реалізації, з’являються нові та 
розвиваються вже існуючі форми науково-технічного 
спів робітництва. В перспективі така співпраця може стати 
дієвим фактором прискорення інтеграційних процесів 
в інших сферах взаємовідносин між українськими та 
китайськими науковими установами.

Отже, українсько-китайське науково-технічне спів ро-
бітництво у всіх його проявах з кожним роком нарощує обсяги, 
урізноманітнює свої форми  і свідчить про довготермінову 
сталу співпрацю та розвивається досить динамічно. Пер-
спек тиви входження у світове наукове співтовариство і ут-
вердження в ньому українських і китайських вчених стають 
все більш реалістичними, і це дає всі підстави з оптимізмом 
дивитися в майбутнє нашої науки.
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Лі Сянь — народилася у місті Ханьдань провінції Хебей (Центральний Китай). 2009 
року закінчила аспірантуру факультету російської мови Пекінського педагогічного 
університету і почала працювати на Міжнародному радіо Китаю. З 2011 року за 
направленням МРК проходила стажування в Інституті журналістики Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, де навчалася української мови. 
З 2012 року продовжила стажування в Національній радіокомпанії України. 2014 року 
повернулася в Китай та почала працювати в Українській службі Міжнародного 
радіо Китаю.

Міжнародне радіо Китаю (МРК) посідає особливе місце в системі китайських ЗМІ. Це одна з трьох центральних медіа 
організацій Китаю державного значення, яка 3 грудня 2013 року відзначила 72 роки з дня заснування.

РОЗВИТОК КИТАЙСЬКОГО РАДІОМОВЛЕННЯ
ДЛЯ УКРАЇНИ

Міжнародне радіо Китаю (МРК) посідає особливе місце 
в системі китайських ЗМІ. Це одна з трьох центральних 
медіа організацій Китаю державного значення, яка 3 
грудня 2013 року відзначила 72 роки з дня заснування.

МРК – єдина державна радіостанція в країні, яка 
веде мовлення на зарубіжну аудиторію. Міжнародна 
радіостанція Китаю розмовляє сьогодні 65 мовами, зо-
крема й китайською мовою та 5 мовами національних 
мен шин Китаю. До програми радіо входять новини, ана-
літичні огляди, розважальні передачі, а також спеціальні 
тематичні рубрики з питань політики, економіки, культури, 
науки та техніки. За тривалістю мовлення і кількістю мов 
Міжнародне радіо Китаю посідає третє місце у світі серед 
радіостанцій, що ведуть мовлення на зарубіжжя (після Бі-
Бі-Сі та «Голосу Америки»). Мета МРК – «знайомити Китай 
зі світом, світ – з Китаєм, поглиблювати взаєморозуміння 
і зміцнювати дружбу між народами Китаю і всього світу». 

У структурі МРК є 32 кореспондентські пункти і 6 цен-
тральних пунктів на п’яти континентах. Вони співпрацюють із 
низкою міжнародних ЗМІ з обміну програмами. Про активну 
роботу кореспондентських пунктів свідчить, зокрема, те, що 
в 2013 році від радіослухачів отримано близько  3893 тисяч 
листів. У світі існує 4112 клуби радіослухачів МРК.   

У 2004 році був створений перший клуб любителів МРК 
і китайської культури і в українському місті Краматорську. 
Клуб активно працює на основі Краматорського економіко-
гуманітарного інституту. Головою клубу став засновник 
інституту пан Лі Цзеґао. У жовтні 2010 року клуб зустрічав 
делегацію Міжнародного радіо Китаю на чолі з його 
виконавчим редактором паном Їн Лі. У 2013 році в Україні 
відкрився ще один клуб радіослухачів в Києві. Зараз цей клуб 
працює при Інституті Конфуція Київського національного 
університету. Сьогодні два клуби нараховують більше 200 
членів, відкрито безкоштовні курси для тих, хто бажає вив-
чати китайську мову.

26 грудня 1998 року було відкрито інтернет-сайт (CRI 
ONLINE) Міжнародного радіо Китаю, який нині є одним із 
провідних багатомовних інформаційних порталів Ки таю. На 
сьогодні на ньому публікуються матеріали 43 іноземними 
мовами і 5 діалектами Китаю. Сайт регулярно проводить 
різні вікторини та конкурси.

У травні 2008 року з’явився україномовний сайт. Це 
взагалі перший сайт українською мовою в Китаї. Його 
відвідувачі можуть ознайомитися з новинами політики, еко-
номіки, куль тури, знайдуть корисну для себе інформацію 
ті, хто збираються подорожувати Китаєм. Крім того, на 



52 53

Розвиток китайського радіомовленняСтратегічне партнерство України та Китаю

сайті з грудня 2013 року здійснюється он-лайн мовлення 
з музичними, туристичними, культурними, спортивними 
програмами. У травні 2014 року відповідно до потреб 
слухачів на Інтернет радіо проводилося усебічне регулювання 
програм. Тепер наші програми більш цікаві, сучасні та якісні. 
Наші найпопулярніші програми – актуальні діалоги про 
Китай і найкраща китайська музика «Мелодії піднебесної», 
культурні програми «Китай: далекий і близький», «Китай 
та китайці», інформаційна програма – «Підсумки тижня» 
та навчальна програма – «Вчимо китайську мову». Адреса 
сайту українською мовою: http://ukrainian.cri.cn/.

У структурі МРК в Пекіні є українська служба, яка поки 
що становить невелику її частку. Крім головного редактора, 
тут працюють п’ять співробітників, серед яких три китайці, 
які володіють українською мовою, і два українці. 

Останні роки МРК звертає більше уваги на розвиток 
української редакції. Наше радіо відправило співробітника 
до Київського національного університету та Національної 
радіокомпанії України на стажування, щоб підвищити рівень 
володіння українською мовою. Також МРК активно розвивало 
співробітництво з українськими партнерами:  з липня до жовтня 
2013 року МРК спільно з першим каналом Національної 
радіокомпанії України зробили спеціальну програму про 
Китай – «Китай: далекий і близький», програма знайомила 
українських слухачів зі справжнім Китаєм, з його минулим, 
сьогоденням та майбутнім, з культурою та економікою, життям 
науки та  освіти. Програма в Україні  отримала позитивну оцінку 
слухачів. Крім того, дві сторони (МРК та НРУ) зараз активно 
обговорюють проект усебічного співробітництва.   

Трохи з історії МКР. На початку сорокових років минулого 
століття під час війни китайського народу з Японією Ко-
муністична партія Китаю в місті Яньань, що на північному 
заході країни, створила радіостанцію «Сіньхуа» для про-
ведення антияпонської пропаганди. 3 грудня 1941 року 
прозвучала перша програма японською мовою. А першою 
її ведучою стала японка Юань Цінчжи. Ця дата і вважається 
днем заснування Міжнародного радіо Китаю. Радіостанція 
транслювала свої передачі з житлової печери. Пізніше Юань 
Цінчжи так розповідала про початок роботи МКР: «Місцеві 
жителі надавали нам величезну і безкорисливу допомогу. А ми 

продовжували створювати наші передачі у важких умовах». 
Лише 1949 року радіостанцію було переведено до Пекіна.

Наприкінці 70-х років у Китаї почалося проведення по-
літики реформ і відкритості. Це дало МРК можливість до-
орінно змінитися, наприклад, збільшити обсяг трансляції ра-
діо передач за кордоном, поліпшити їхню чутність, під вищити 
кваліфікацію працівників тощо. Делегація МРК на чолі  з її 
Головним директором Дін Їлан відвідала США, Німеччину 
і Південну Америку, де були проведені перемовини про 
заснування корпунктів у цих країнах. 

У лютому 2006 у столиці Кенії Найробі МРК відкрило першу 
закордонну FM радіостанцію. 9 місяців потому в столиці Лаосу 
В’єнтьяні запрацювала друга зарубіжна радіостанція МРК. На 
її відкритті були присутні голова КНР Ху Цзіньтао і голова ЛНДР 
Чоумалі Саясон. Кажуть, що з того часу вся сім’я Чоумалі стала 
постійним слухачем МРК. Уже згадувалося, що на сьогодні 
існує 32 корпункти МРК у різних країнах світу, а в найближчі 
10 років  буде відкрито ще 8 подібних офісів у Європі, США, на 
Близькому Сході та в Африці. 

Зі зростанням популярності МРК сюди прийшли пра-
цювати відомі в Китаї радіоведучі та інші фахівці. Завдяки їм 
програми Міжнародного радіо Китаю стають більш цікавими. 
Щодня радіостанція готує близько 8 годин інфор маційних 
програм у режимі прямої трансляції, серед яких відео-мости 
та онлайн-конференції. Сьогодні МРК уже почало шлях у світ 
мультимедіа. У 2011 році на базі МРК офіційно створена 
Китайська міжнародна телерадіомовна мережа (CIBN), а 
також Всесвітня мовна медіа-корпорація «МРК-Планета». 
Китайська міжнародна телерадіомовна мережа – це нова 
мовна організація, що діє на основі Інтернету і мобільної 
мережі. Її створення означає новий великий успіх МРК у 
створенні сучасного, комплексного міжнародного ЗМІ. 

Будівля Міжнародного радіо Китаю

Сайт міжнародоного радіо Китаю 
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«Український дім» в Пекіні Стратегічне партнерство України та Китаю

Результатом підписання Меморандуму про співпрацю 
між Посольством України в КНР та найбільшою теле-
комунікаційною корпорацією Xinwei Telecom Enterprise 
Group (ТОВ «Пекін Сіньвей телеком текнолоджі») стало 
створення нової компанії – «Український дім» (Ukraine House 
Beijing Hualan Home Trade & Economic Development Co., 北
京华兰之家经贸发展有限公) із офісом, розташованим 
у діловому центрі Пекіну, та професіональною командою 
українських та китайських фахівців.

Як відомо, корпорація Xinwei Telecom Enterprise Group 
протягом останніх трьох років стала однією з компаній із 
найшвидшими темпами розвитку в галузі ІТ у світі. Компанія 
розробила три найсучасніші міжнародні телекомунікаційні 
стандарти зв'язку та володіє бездротовою широкосмуговою 
телекомунікаційною системою на основі технології 4G. На 
сьогодні компанія спільно з українським партнером працює 
над реалізацією комунікаційного проекту в Украї ні, який в 
першу чергу покликаний підвищити якість інфор маційних 
технологій і поліпшити рівень надаваних телекомунікаційних 
послуг в Україні.

Стикаючись з питаннями ведення бізнесу в Україні, 
а також завдяки діяльності Посла України в Китаї 
Дьоміна О. О., і виникла ідея створити «Український 
дім», компанію, яка б сприяла посиленню торговельно-
економічної, нау ково-технічної та культурно-гуманітарної 
співпраці між нашими країнами, а також залученню 
інвестицій у ці сфери у такий складний для України час. 
Крім цього, перед компанією стоїть завдання створення 
найбільшої авторитетної плат форми для взаємодії між 
представниками обох країн, а також для ефективного 
вирішення актуальних на сьо годнішній день питань у 
різних галузях співпраці. Для реалізації поставлених ці-
лей та завдань «Український дім» тісно співпрацює як з 
державними, так і з громадськими організаціями, при-
ватними компаніями та представниками ділових кіл, з 
науковими та вищими навчальними закладами, творчими 
колективами та молодіжними організаціями обох країн. 
Провідним напрямком у діяльності компанії є надання 
консалтингових та інших супутніх комерційних послуг з 
ведення бізнесу в Україні та Китаї.

«УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ» В ПЕКІНІ
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Віктор Кіктенко — доктор філософських  наук, завідуючий відділом Далекого Сходу 
Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, президент Української 
асоціації китаєзнавців. Основні наукові зацікавлення: історія філософії та наукової 
думки Китаю, історія українсько-китайських відносин та історія українського 
китаєзнавства. Автор двох монографій та понад ста наукових публікацій.

30 квітня 1715 року в столиці Серединної імперії – місті Пекіні – була заснована перша Російська духовна місія, яка 
стала унікальним явищем в історії православного місіонерства та міжнародних відносин у Центральній і Східній Азії, а 
також довгий час була єдиним центром підготовки перекладачів китайської та маньчжурської мов в Російській імперії. 

ШЛЯХ З КИЄВА ДО ПЕКІНУ.
ДО 300 РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ МІСІЇ В КИТАЇ  

Указ Петра I від 18 червня 1700 року визначав за-
вдання відправлення спеціальної місії, перед якою ста-
вилася мета ні багато ні мало навернути в православну 
віру китайського імператора з народом. Київський митро-
полит Варлаам Ясинський мав знайти у містах і монастирях 
серед архімандритів та ігуменів гідних і вчених ченців, 
які повинні були вивчити китайську та монгольську мови і 
релігійні вірування китайців для того, щоб їхня місіонерська 
діяльність була успішною. Це звернення до українських 
ченців було не випадковим рішенням, оскільки на той 
момент вони були більш освіченими, ніж російські, і мали 
досвід полеміки з католиками, які на той момент вже 
мали кілька місій в Китаї і навіть впливали на китайського 
імператора. У результаті перший період православної місії 
в Пекіні, все XVIII сторіччя, був переважно українським.

Начальником першої місії став архімандрит Іларіон 
(Лежайський) (1657 — 1717), українець, уродженець 
Чернігова, вихованець Києво-Могилянської Академії, по 
закінченні якої він допомагав архієпископу Чернігівському 
та Новгород-Сіверському Іоанну (Максимовичу) у справі 
організації та становлення Чернігівського колегіуму. 
1702 року з митрополитом Філофеєм Лещинським, теж 
українцем і вихованцем Києво-Могилянської Академії, 
переїхав до Тобольську і в сані ієромонаха деякий час 
був при архієрейському будинку як проповідник або 
економ. 1709 року він був підвищений до архімандрита 
і начальника Якутського Спаського монастиря, а також 
управителя Кіренського та Ілімського острогів з повітами. 
1713 року митрополит Іоанн обрав його в начальники 
першої місії в Пекіні, яка отримала дуже пристойне 
забезпечення (ікони, ризниця, начиння, богослужбові 
книги і грошове утримання). По прибуттю до Пекіна 
30 квітня 1715 року місія була прийнята з особливою 
пошаною і увагою, про що зокрема свідчить той факт, 
що китайський імператор зарахував її членів до вищих 
станів держави. Так архімандриту Іларіону було надано 
чин мандарина 5-го ступеня. На жаль, про діяльність 

першої місії ми знаємо мало, бо дуже мало збереглося 
відповідних документів. Але при цьому точно відома 
оцінка архімандрита Іларіона, який згідно з висловом 
Петра I був людиною розумною, а за свої моральні 
якості він заслужив повагу від китайського імператора 
Кансі, який кожен місяць надсилав у місію чиновника 
справлятися про стан здоров’я її начальника і про потреби 
місії. Архімандрит Іларіон влаштував правильне і струнке 
богослужіння, яке приваблювало в православну церкву 
пекінців, хоча точних даних про навернених у цей час 
китайців в православ’я не збереглося. На жаль, ні в 
китайських, ні в російських архівах не збереглося свідчень 
про особистість самого архімандрита Іларіона, але в 
матеріалах посланника Римського папи в Пекіні Маттео 
Ріпи є цікаві спогади про його зустрічі з начальником 
православної місії і враження про її членів:

«У Пекіні був настоятель і дванадцять священиків 
(sic!), які були послані Петром Великим для духовної під-
тримки руських військовополонених. Оскільки ходило 
багато дивних чуток про цих священнослужителів, то я 
вирішив особисто познайомитися з ними з наміром надалі 
написати повний звіт у Пропаганду <Віри>. Дотримуючись 
традицій країни, в якій ми перебували, я спочатку послав 
настоятелю подарунок, а потім став чекати його самого. 
Я знайшов його манери благородними і чемними, він був 
виключно охайний в одязі і речах. Всякий раз, коли він 
виходив з церкви, на грудях його було розп’яття, а в руках 
він тримав пастораль (Мається на увазі архімандритський 
посох — В. К.). Він був схизматик, але при мені він 
прикидався католиком. Він говорив латинською дос-
татньо, щоб його можна було зрозуміти, і оскільки він 
сказав, що один з його священиків, який хворів на той 
час, також може говорити <латинською> мовою, то я 
пішов провідати його, але єдине, що я міг почути від 
нього, було intelligit, intelligit. Настоятель сказав, що 
кількість християн його громади насилу досягає п’ят-
десяти, і вони були нащадками військовополонених, 
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один з яких ще живий, але дуже старий. Я запитав, чи 
правда, що він хрестив велику кількість китайців. На що 
він відповів, що хрещення обмежилося членами сімей 
військовополонених, і що він не спілкувався з китайцями 
через незнання їхньої мови, і що жалюгідний стан його 
громади вимагав всієї його уваги... Хоча настоятель був 
елегантний в одязі, у його підлеглих священнослужителів 
вигляд був пошарпаний і жалюгідний. Я навіть бачив 
деяких з них, які грають на вулиці перед церквою, що для 
Китаю особливо неприпустимо і неможливо для хоч трохи 
пристойних людей».

Місіонерська діяльність доброго і уважного пастиря, 
архімандрита Іларіона (Лежайського) в Пекіні була 
недовгою, оскільки унаслідок хвороби він помер 14 
жовтня 1717 року, а 3 вересня 1718 року була освя-
чена його могила і 11 вересня того ж року на ній був 
встановлений «Надгробний камінь Лежайського» на якому 
старослов’янською, китайською та маньчжурською мовами 
(Ілалівань, Леласицзі, Леласгі) було зроблено відповідний 
запис про смерть. Китайський текст зліва складається 
з трьох паралельних рядків: «Тяньчжуцзяо дашеньфу 
алісіманьделі ілалівань леласицзі. Кансі Ушиці нянь ба 
юе Шиці жи» («Християнський священик архімандрит 
Ілалівань Леласицзі. 17-й день 8-го місяця 57-го року 
правління Кансі»). За свідченнями католицьких місіонерів, 
Лежайський був похований у Пекіні на руському кладовищі 
на північ від Татарської міської стіни. На даний момент немає 
жодних відомостей про місцезнаходження «Надгробного 
каменя Лежайського», бо на території колишнього руського 
кладовища зараз розбито парк .

Початок роботи другої православної місії в Пекіні 
був означений непорозумінням з представниками 
китайської влади через кандидатуру начальника місії, на 
яку мали призначити українського священика, єпископа 
Інокентія (Кульчицького) (1680–1731). Іван Кульчицький 
походив зі старовинного галицького шляхетського ро-
ду, представники якого переселилися з Волині на 
Чернігівщину. Він рано осиротів, тому виховувався 
у родичів. Один з них – перекладач Посольського, 
згодом Малоросійського приказу Григорій Кульчицький, 
який був посланцем від московського уряду до короля 
Речі Посполитої Яна III Собеського, а 1672 р. їздив у 
Батурин до гетьмана Дем’яна Многогрішного. Дядьком 
Кульчицького був писар Василя Кочубея, за зв’язки 
з яким гетьман Іван Мазепа заслав його до Сибіру. У 
1693 – 1706 роках Кульчицький навчався в Києво-
Могилянській академії. 1708 року він прийняв чернечий 
постриг у Києво-Печерській лаврі з ім’ям Інокентій, а 
потім був висвячений на ієродиякона та ієромонаха. 
1710 року молодого талановитого вченого забрали до 
Московської Слов’яно-греко-латинської академії, де він 
викладав гра матику, філософію, богослов’я, метафізику. 
1714 року він став префектом цього навчального закладу. 
1719 року Інокентія було переведено до Олександро-
Невської лаври і в сані соборного ієромонаха призначено 
на ко рабель «Самсон». Служив першим обер-ієромонахом 
у фінляндському корпусі при мисі Або. Наприкінці 1720 р. 
він став намісником Олександро-Невської лаври, а у 1721 р. 

його було хіротонізовано на єпископа Переяславського 
(Залеського) з призначенням головою Російської ду-
ховної місії в Пекіні. Виїхавши у квітні 1721 р., він лише 
в березні 1722 р. дістався Іркутська. На китайському 
кордоні його не пропустили, оскільки в супровідному 
листі Кульчицький значився «великим господином», 
тоді як право подібного титулування належало лише 
головній духовній особі Китаю — хутухта або кутухту. Крім 
того, протистояли цьому призначенню представники 
китайського імператора та єзуїти. Це було пов’язано з 
тим, що за рішенням Св. Синоду та Сенату начальником 
мав бути саме єпископ з метою більш продуктивного 
розповсюдження греко-росiйського православ’я у Китаї 
(тобто можливість створити єпископат та рукопокладати 
духовенство з китайців, як це вже тоді робили єзуїти), 
що, можливо, викликало негативну реакцію єзуїтів. 
Зали шившись без коштів, Кульчицький протягом 5-ти 
ро  ків утримував себе і свій супровід рибальством і 
невеликими пожертвами від російських купців. Проживав 
на дачі Селенгинського монастиря (за Байкалом, біля с. 
Красноярське), де разом з братією написав кілька ікон 
для місцевого храму, зокрема, образи Стражденного 
Спаса і Скорботної Богоматері, які збереглися навіть після 
пожежі 1740 р. 1725 року Інокентій отримав наказ виїхати 
до Іркутська, де на нього чекав урядовий посланець граф 
С. В. Рагузинський, який мав супроводжувати Інокентія 
до Китаю. Проте граф вирішив не ускладнювати стосунки 
з Кутухтою і відправив замість Інокентія його попередника 
Антонія (Платковського). 15* січня 1727 р.  єпископ Іно-
кентій Кульчицький призначається вікарним архієреєм 
митрополита тобольського, де й перебував до самої смерті, 
яка сталася 26* листопада 1736 р. Визнаний 28* жовтня 
1804 р. святим та 1818 р. названий першим єпископом 
іркутським чудотворцем. Під час свого перебування у 
Іркутську створив школу вивчення монгольської мови . 

Отже, згідно з указом Синоду від 18* січня 1727 р. 
начальником другої місії призначається архімандрит 
Антоній (Платковський) (1682?–1746). Антоній (у миру 
– Андрій Германович Платковський) народився у місті 
Переславль-Залєському. Син козака, що став священиком 
в Києві. В 1701– 710 роках А. Г. Платковський навчався 
в київських школах, а після переїзду в 1710 р. в Москву 
до рідної тітки Катерини Борзаківської (черниці, яка 
жила в будинку царівни Катерини Олексіївни) та у зв’язку 
з хворобою в 1712 р. був пострижений у чернецтво 
з ім’ям Антоній. Потім він служив у московському на 
честь Богоявлення Господнього монастирі, а після того в 
Заіконоспаському московському монастирі, в 1715–1719 
роках — в Тобольську в сані ієродиякона. З Тобольська 
Антонія перевели до Східного Сибіру, де його було ви-
свячено в сан архімандрита і призначено настоятелям 
іркутського монастиря Вознесіння Господнього. З 1720 р. 
Архімандрит Антоній служив у Монголії у правителя-хутухту, 
а потім – у Китаї в складі почету посла Л. В. Ізмайлова. 
Після повернення до Москви архімандрит Антоній знов 
відправився до Іркутська настоятелем Вознесенського 
монастиря для організації «мунгальської школи» з метою 
підготовки перекладачів-монголістів.
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В червні 1726 року Антонія разом з трьома учнями 
монгольської школи було відправлено в Пекін. Після при-
буття в китайську столицю архімандрит Антоній звернув 
увагу світських членів місії на вивчення китайської та 
маньчжурської мов, про що йому було наказано в Колегії 
закордонних справ Російської імперії. Окрім цього, він 
при ступив до організації перекладу катехізису на китайську 
мову та через два роки підготував китайсько-латинський 
словник «Цзи-луй», в якому було 30 тисяч ієрогліфів, 
який надіслали до Росії в липні 1734 року з дипкур’єром 
С.  Петровим з метою перекладу на російську мову. Але 
Синод вирішує інакше: словник повертають до Пекіну з 
вказівкою самостійно перекласти його у дворічний термін. 
Доля словника невідома, але можна сподіватися, що його ще 
буде знайдено. Проте відомо, що саме на підставі «Цзи-луя» 
складалися пізніше учнями та членами місії інші численні 
словники. На думку відомого російського китаєзнавця 
П. О. Скачкова, це була спроба «складання китайсько-
маньчжуро-російського словника в 1734–1735 рр.»  На 
жаль, підготовку цього словника архімандриту Антонію до-
велося призупинити через приїзд до Пекіну в 1736 році 
російського представника Л. Ланга, з яким раніше у Антонія 
відбулася «казенна сварка» через гроші для членів 
місії. Ґрунтуючися на викрадених у Антонія особистих 
записах, що містили критичні судження про знайомих 
йому осіб (від його підлеглих до начальників), Ланг під 
виглядом розгляду скарг на главу місії справив упереджене 
«дізнання», в результаті якого Антонія було звинувачено в 
різних провинах, піддано тілесному покаранню і в травні 
1737 року вислано з Пекіна. По приїзду в Санкт-Петербург 
його позбавили сану архімандрита і відправили ченцем у 
Троїце-Сергієв монастир. 1744 року Троїце-Сергієву Лавру 
відвідала імператриця Єлизавета Петрівна та, дізнавшись 
про поневіряння Αнтонія, вона повеліла відновити йо-
го в колишньому сані. Останні роки життя місіонера-
китаєзнавця пройшли на посаді настоятеля Данилова 
Нового Переславль-Залєського монастиря. Щодо роботи 
місії, то слід вказати на такий цікавий факт, що першим 
посібником для викладання руської мови маньчжурським 
та китайським дітям стала відома граматика Смотрицького, 
яка була перекладена на маньчжурську мову учнем та 
перекладачем місії І. К. Россохіним (? – 1761) й мала назву 
«Орос ламе убалямбуха ононго бабе тучібухе ноні бітхе 
(Олоси фаньі цзіяо цюаньшу)» .

Начальник третьої місії архімандрит Іларіон (Трусов) 
(? –1741) походив з України. До своєї першої поїздки в Китай 
протягом 12 років він служив корабельним ієромонахом на 
Камчатці, а потім перебував при Тобольському архієрейському 
домі.  1727 року Іларіон став караванним священиком при 
Пекінській духовній місії, а 1732 року його було обрано на місце 
її начальника. Проте цьому рішенню противився архімандрит 
Антоній (Платковський), який вважав, що Іларіон недостатньо 
освічений для спілкування з іноземними місіями нарівні. Але 
після додаткового розгляду цієї справи у Санкт-Петербурзі (за 
іншими відомостями, в Москві), у вересні 1734 року Іларіона 
було висвячено в сан архімандрита, призначено настоятелем 
Посольського на честь Преображення Господнього монастиря, 
«наказним» архімандритом пекінського Стрітенського мона-

стиря і начальником третьої духовної місії. Перед відправкою 
до Пекіну Іларіон отримав синодальну інструкцію «Про посаду 
і дії архімандрита в утриманні себе та інших йому підручних і 
взагалі в управлінні» від 31 грудня 1734 року. Ця інструкція 
була першим подібним документом в історії місії, відповідно 
до якої головним завданням начальника було затвердження 
у вірі албазінців (руських, які потрапили у китайський 
полон наприкінці XVII століття). Крім того, дозволялося 
«благо розглядаючи, закликати до благочестя китайців, що 
приходять... й сподоблювати святого хрещення», й до того ж 
наказували роз’яснювати хрещеним неможливість поклоніння 
одночасно Христу і язичницьким ідолам, приймати сповідь 
рідною мовою новонавернених. 10 листопада 1736 року 
архімандрит Іларіон з двома ієромонахами прибув до Пекіна 
й у тому ж році він освятив там руську Стрітенську церкву. 
Стараннями начальника місії і його соратників була відкрита 
школа, де китайці мали можливість навчатися руській мові, 
а руські могли вивчати китайську літературу. Архімандрит 
Іларіон (Трусов) не повернувся на батьківщину. Його похо-
вано на руському кладовищі в Пекіні. Все його особисте 
майно було продано для покриття боргів місії  та з приїздом 
до Пекіну членів чергової, четвертої місії, в її історії була 
відкрита нова сторінка.

За рекомендацією київського архієпископа Рафаїла 
(Забаровського) начальником четвертої духовної місії 
стає ієромонах Гервасій (Ленцевський). Гервасій (у миру 
– Григорій Ленцевський) народився в сім’ї священика в 
селі Жуляни під Києвом. 1727 року він закінчив Києво-
Могилянську академію, прийняв постриг у Золотоверхому 
київському в ім’я святого архангела Михайла чоловічому 
монастирі. У 1732 – 1734 роках викладав синтаксиму і 
піїтику в Києво-Могилянській академії, а 16 січня 1735 
року в сані ієромонаха його було призначено намісником 
Золотоверхого київського монастиря. 1742 року Гервасія 
висвячено у сан архімандрита і призначено начальником 
місії в Китаї і настоятелем пекінського Стрітенського 
монастиря. Разом з групою місіонерів він відправився з 
Москви через Іркутськ і Кяхту в Пекін, до якого прибув 27 
листопада 1745 року. 

Київський Михайлівський Золотоверхий монастир
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Від Св. Синоду начальнику місії було наказано всіляко 
сприяти навчанню китайської мови, що було пов’язано з 
вимогою підвищити місіонерську активність, оскільки в 
колишні роки на цій ниві були скромні результати. З цією ж 
метою було вирішено доповнити бібліотеку місії: до Пекіну було 
надіслано багато книг, у тому числі і твір митрополита Стефана 
(Яворського) «Про пришестя антихриста». Перед від’їздом 
місії Гервасій отримує у Синоді привезений 13* жовтня 1742 
року архімандритом Антонієм (Платковським) словник, який 
він повинен був перевірити за допомогою китайських толмачів 
і руських учнів духовної місії. П. О. Скачков, спираючись 
на інструкції, які надавалися Синодом архімандриту 
Гервасію відносно поводження зі словником Платковського, 
підкреслює особливі застережні заходи щодо користування 
ним і це, на його погляд, свідчить про те, «що Синод вважав 
цей словник великою цінністю». Таким чином, Гервасій про-
довжив лексикографічну роботу, розпочату Антонієм. Це 
дозволяє зробити висновок про формування певної тра-
диції спадкоємності українських фундаторів вивчення та 
дослідження китайської мови. Під керівництво архімандрита 
Гервасія надійшли ієромонах Йоіл (Врублевський) з того ж 
Золотоверхого київського монастиря, ієромонах Феодосій 
(Сморжевський) з Києво-Софійського монастиря, Олексій 
Смольницький (келійник Гервасія, згодом – паламар), Матфей 
Стороженко (служитель), Євтимій Сахновський (учень), а 
також кілька «великоросів».

До Іркутська місія прибула 12 жовтня 1743 року, де 
архімандрит Гервасій отримав чимало настанов і порад 
від святителя Інокентія (Неруновича) (1732–1747), який 
згодом перебував у підпорядкуванні у його наступника 
– єпископа Іоасафа (Хотунцевського) (1748–1753). На 
початку 1745 року караван з членами місії був готовий до 
подорожі в Китай. Начальником каравану був поставлений 
Г. К. Лібратовській, який «був родом з малоросійського 
міста Козельця, узятий в Москву півчим..., а звідти поїхав 
з преосвященним Інокентієм в Пейдзін в числі співочих». 
Після довгого і важкого шляху члени місії прибули до 
Пекіна й 27 листопада 1745 року вони зустрілися зі 
своїми співвітчизниками, які чекали заміни. Як і в колиш-

ні приїзди, членам місії були надані почесті: «загін 
солдатів з розпущеним прапором був розставлений на 
вежах, де гриміли мідні тази і дерев’яні бубни». В цілому 
замість передбачених семи років Гервасій перебував у 
Китаї близько десяти, з 1745 по 1755 рік. Начальник цієї 
місії користувався великою повагою серед китайців та 
тамтешніх єзуїтів за своє добродійне життя. Взагалі члени 
четвертої місії виявилися більш здатними до навчання, ніж 
їхні попередники. З боку китайців навіть були пропозиції 
членам місії отримати «вчені посади» астрономів, фізиків, 
математиків, музикантів, докторів, але вони уникали брати 
на себе невластиві їм обов’язки. Деякі з них настільки 
добре оволоділи китайською мовою, що згодом служили 
перекладачами. Швидке засвоєння розмовної китайської 
мови було настільки очевидним, що дало підставу Св. 
Синоду дозволити ієромонахам в Пекіні приймати 
православних людей на сповідь (албазинці та невелика 
кількість китайців). Для проповіді українські православні 
місіонери використовували переклади католиків 
християнських книг на китайську мову, як то: уривків з 
книг Святого Письма і трактатів релігійно-морального 
змісту. Скоріш за все для пояснення використовували 
переклад португальського місіонера Е. Діаcа китайською 
мовою євангельських зачал на недільні та святкові дні 
(Шен-цзін-чжи-цзяо), який було зроблено у 1636 році й 
повторно передруковано в 1739 році . 

Серед членів місії своєю освіченістю виділявся ієро-
монах Феодосій (Сморжевський або Смогоржевський) 
(? – 1758), який походив з Польщі, отримав освіту в єзуїтів, 
а потім був професором Києво-Могилянської академії. 
3* квітня 1742 року прийняв постриг у ченці. Відповідно 
до рішення Синоду від 17* січня 1743 р. був висвячений 
в ієромонаха та відправлений до Китаю, хоча Феодосій 
звертався з проханням звільнити його від цього обов’язку. 
З 1745 до 1755 рік перебуває у складі Пекінської духовної 
місії. Ієромонаху Феодосію належить честь бути першим 
істориком Російської духовної місії у Пекіні (перших 
чотирьох місій). Цей рукопис зберігався в архіві Пекінської 
місії до 1840-х років, але згодом був вивезений з Китаю 
одним з членів XI або XII місії і відтоді перебував у приватних 
руках. Виписки з цієї праці були опубліковані у виданні 
М. І. Веселовського «Матеріали для історії Російської 
Духовної місії в Китаї». Інше дослідження Феодосія – «Про 
єзуїтів в Китаї» було надруковано в 1822 році на сторінках 
журналу «Сибірський вісник». Цей трактат, що складається 
зі ста параграфів, побачив світ завдяки Є. Ф. Тимковському, 
який випадково отримав рукопис Феодосія в Іркутську в 
1820 році перед від’їздом до Пекіну. Частина рукопису 
«Про єзуїтів в Китаї», писаного рукою ієромонаха Феодосія, 
була віднайдена автором цієї статті в Інституті рукопису 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 
де вона й зараз зберігається. Отже, в роботах iєромонаха 
Феодосія була зроблена перша спроба складання історії 
православної місії в Пекіні, критично визначалась діяль-
ність католиків в Китаї, подавались значні факти з історії 
Китаю, культури та звичаїв народу цієї країни. Важливо 
також додати, що за свідченням ієромонаха Феодосія до 
місії привозили й київські ікони . Монастир святої Софії в Києві (1897) 
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Ієромонах Феодосій (Сморжевський) після  повернення 
з Китаю отримав сан архімандрита і став настоятелем Спасо-
Севського монастиря, де незабаром і помер (1758 р.). 

Перебуваючи в Пекіні, архімандрит Гервасій (Ленцев-
сь кий) листувався з Григорієм Сковородою, який, як за-
значив професор П. М. Попов, першим в українській лі-
тературі у 60–70-х роках XVIII століття у творі «Розмова про 
премудрість: Мудрість та Людина» ввів «принципіально 
важливі ви словлювання про Китай і китайський народ». У 
подальшому Г. Сковорода викори сто вує знання про Китай 
для утворення літературного політексту, у просторі якого 
ним вишукується істина. Ще один раз у 1787 р. Г. Сковорода 
використовує китайське забарвлення у творі «Вдячний 
Єродій». Крім листування з Гервасієм, іншими джерелами 
формування поглиблених знань Г. Сковороди про Китай 
могли бути, як зазначає А. Ковалівський, книжки, що 
зберігалися у Києво-Могилянській Академії і Харківському 
колегіумі, та розмови з професором філософії та знавцем 
Сходу Леонтієм Кордетом  (1720–1781), який походив з 
козаків, навчався у Києво-Могилянській академії, а потім 
у Хар ківському колегіумі викладав риторику й поетику. 
П. Попов вказує ще на старшого сучасника Сковороди 
Якова Марковича (1696–1770), також вихованця Києво-
Могилянської академії, який старанно вивчав твори давньо-
китайського філософа Конфуція. 

1755 року виповнилося десять років з часу прибуття 
четвертої духовної місії в Китай. До цього часу деякі 
члени місії вже померли; в їх числі – ієромонах Йоіл 
(Врублевський), колишній насельник Київського Золото-
верхого монастиря (21 квітня 1747). До 1755 року зі 
складу четвертої місії залишалися в живих: архімандрит 
Гервасій, ієромонах Феодосій та Олексій Смольницький. 
4 червня 1755 року Гервасій виїхав з Пекіну і прибув до 
Москви на початку 1756 року. За своє добропорядне 
життя, про що свідчили й китайці, 18 лютого 1757 
року Гервасія було призначено настоятелем Єлецького 
чернігівського на честь Успіння Пресвятої Богородиці 
чоловічого монастиря, хоча він продовжував писатися 
«Хінськім архімандритом»(!). Перед виїздом до Чернігова 
20 квітня 1757 року «за труди свої і добропорядне 
життя» Гервасій ще був призначений єпископом Пере-
яславським і Бориспільським. 27 липня 1757 року в 
Петропавлівському соборі Санкт-Петербургу від була-
ся хіротонія Гервасія в єпископа Переяславського та 
Бориспільського, вікарія Київської митрополії. 1768 ро-
ку Гервасія було звинувачено у сприянні народному пов-
станню гайдамаків на Правобережній Україні й від повідно 
до указу імператриці Катерини II Св. Синоду 29 вересня 
1768 року Гервасія було переселено з Переяслава 
до Києва, де він жив на єпархіальному подвір’ї, та 
він і з Києва продовжував керувати Переяславською 
єпархією. На сьогодні немає одностайної думки серед 
істориків щодо впливу Гервасія на виникнення повстання 
гайдамаків 1768 року, проте безумовно він мав вплив на 
цей рух. Гервасій недовго прожив у Києві; він помер після 
нетривалої хвороби 22 грудня 1769 року о восьмій ранку 
і був похований 13 лютого 1770 року в Переяславському 
кафедральному Вознесенському соборі.

Після того як начальником п’ятої місії з 1755 по 
1771 рік був «великорос» архімандрит Амвросій 
(Юматов), 27* серпня 1767 року згідно з указом 
Св. Синоду (№90) начальником шостої місії знову 
призначається українець – Микола (Цвіт), який на 
той час був ієродияконом та учителем німецької і 
французької мов при семінарії в Троїце-Сергієвій лаврі. 
Після висвячення 29* серпня у Москві членом Синоду 
митрополитом великоновгородським і великолуцьким 
Димитрієм в ієро монахи, а 8* вересня у сан архімандрита, 
стало можливим його відправлення до Пекіну начальни-
ком шостої місії (1771–1781). Архімандрит Микола (Цвіт) 
осо бисто підбирав кандидатури до складу своєї місії і 
всі вони переважно були українці.  У своєму рапорті від 
8 жовтня він запропонував таких осіб: ієромонаха Іус-
та з Новоспаського монастиря, ієродияконів Іоанникія 
і Никифора Каленовського з Донського монастиря, а 
також Семена Цвіта і Семена Кілевського, «з міщанських 
дітей міста Києва», – в якості псаломщиків. Ієродиякона 
Іоанникія було висвячено у сан ієромонаха, але поки йшли 
збори і листування з Пекіном, він помер. Крім того, під час 
подорожі до Китаю з’ясувалося, що двоє псаломщиків, 
взятих з Києва, виявилися нездатними до служби, і на їхнє 
місце були призначені іркутські диякони – Іван Грєбєшков 
і Петро Родіонов. 8 листопада 1771 року члени місії 
прибули до Пекіну, де замінили своїх попередників та 
продовжили місіонерську діяльність, проте її результати 
були досить скромними (за 10-річний період було хре-
щено лише 24 людини обох статей). Проте учні місії – 
А. Агофонов і Ф. Бакшеєв – вдало збирали розвідувальні 
дані про китайську державу. Вони вели «Журнал секретних 
дій, намірів, випадків і змін, що були у тайцінській державі 
з 1772 по 1782 рік», де серед іншого наводилися 
відомості про війни китайців, бунти у провінціях Ганьсу 
й Шаньдун, чутки 1778– 779 років серед китайців та 
маньчжурів відносно можливої війни з Росією, положення 
торгівлі у Кяхті, руських перебіжчиків, полонених та ін. 
Після закінчення терміну перебування в Китаї, 13 травня 
1782 року архімандрит Микола виїхав з Пекіну й прибув 
до Москви на початку 1783 року. Звідси, по обітниці він 
відправився до Києво-Печерської Лаври на прощу. Тут він 
був призначений настоятелем Кирилівського (Київського) 
монастиря, де і помер 23 жовтня 1784 року.

 Начальником шостої Російської духовної місії у Пекіні 
став архімандрит Іокам (Шишковський), українець, 
який народився в родині священика близько 1750 року 
в селі П’ятигірці Волинського повіту. З 1767 року він 
навчався в Києво-Могилянській академії з нижчіх класів, 
але при переході у старший, «філософський клас», він 
відправився до Санкт-Петербургу для вивчення ме-
дицини, але визнав себе не спроможним до цієї професії 
й вступив до Олександро-Невського монастиря, де був 
висвячений у сан ієромонаха. Після призначення на-
чальником місії 8 березня 1780 року Іоакам отри-
мав сан архімандрита Пекінського Стрітенського мо-
настиря. Потім за рішенням Синоду від 23/31 березня 
1780 року Іоакама було відправлено до Москви для 
підготовки місії через Московську Синодальну контору. 
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Найближчим співробітником Іоакама став ієромонах 
Антоній (Сідельників), насельник Московського Донсь-
кого монастиря. На одну з церковнослужбових посад 
був призначений «Семен Миколаїв Соколовський, міс-
та Новгород-Сіверського, стародубського полку, нов го-
род ської сотні, син козака Миколи Соколовського». До 
Іркутську місія прибула 5 січня 1781 року, де єпис коп Іркут-
ський і Нерчинський Михайло (Миткевич) (1772–1789) 
забезпечив місію святим миром і двома антимінсами, 
після чого мандрівники вирушили в Китай. Але в розпал 
літа їм довелося перервати свій шлях через виснаження 
худоби і літню спеку. Отже, місія прибула до Пекіну лише 
2 листопада 1781 року. До цього часу під духовним 
піклуванням місії перебувало 30 чоловіків і 4 жінки. 25 з 
них були нащадками албазінців, решта – хрещені китайці з 
найближчих до Пекіну сіл . 

Ще до відправлення місії у Китай начальнику місії в 
Колегії Закордонних справ була вручена інструкція, в якій 
пропонувалося не тільки підтримувати православ’я серед 
албазінців, але також доставляти відомості про наміри і дії 
китайців. 1794 року архімандрит Іоаким склав докладний 
опис Стрітенської і Микольської церков. Відповідно до 
опису, в Микольській церкві, серед інших, була ікона 
Чернігівська Божої Матері. Цей документ містить цікаві 
відомості про становище місії наприкінці XVIII сторіччя. 
Опис складається з 59 листів; каталог, прикладений до 
нього, вказує на повне забезпечення місії богослужбовими 
книгами. Серед церковних книг визначені київські видання: 
«Тлумачний псалтир» (1747), «Правильник» (1739) та 
«Алфавіт духовний» (1747), рукописний нотний збірник 
київських співів з перекладанням на ноти «Історії Іосафа 
царевича і учителя його Варлаама». В описі відзначалися і 

втрати; так на 1794 рік в бібліотеці бракувало Акафістника 
київського друку 1706 року та інших друкованих і 
рукописних книг, у тому числі — «рукописні богослов’я». 
Завдяки цим відомостям можна зазначити, що до бібліо-
теки місії входила значна кількість українських книг. 

1794 року архімандрит Іоаким направив до Св. Синоду 
прохання відкликати його з Пекіну, що було затвержено, 
і 21 травня 1795 року він вибув з Пекіна в супроводі 
членів місії. Умови подорожі були нелегкими, архімандрит 
Іоаким їхав на мулі і до вечора мандрівники прибули в 
місто Юйлін, розташоване на третій станції від Пекіна, де 
вони розташувалися на відпочинок. Але 23 травня об 11 
годині ранку архімандрит Іоаким був знайдений в своєму 
ліжку мертвим. Лікар-китаєць, запрошений для огляду 
покійного, поставив туманний діагноз – «внутрішня хво-
роба». Після цього тіло Іоакіма було поховано біля міської 
стіни із західного боку, вправо від проїжджої дороги, на 
піднесеному місці. 

Начальником восьмої місії у Пекіні (1794 – 1807) 
став архімандрит Софроній (Грибовський) (? – 1814) – 
не тільки місіонер, а й перший історик Китаю в російській 
імперії . За походженням він був українець, а за освітою на 
половину киянин, на половину москвич, і в цьому його доля 
дуже подібна з попереднім начальником місії. Змінюються 
епохи: Україна перетворюється на периферійну область, 
центри освіти переміщуються до Санкт-Петербургу і Мос-
кви, завершується власне український період у діяль-
ності Пекінської духовної місії, але відбувається це до-
сить велично в особі архімандрита Софронія. Спочатку 
Софроній навчається в Києво-Могилянській Академії з 
нижчих класів до філософії. 1782 року переїздить до 
Москви для навчання медицині, але знаходить себе у цій 

Креслення Російської духовної місії в Пекіні, 1821 рік
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справі неспроможним, чому й полишає заняття. Вступає 
до Молчанівської Софронієвої пустині, де приймає 
постриг у монахи. З 1787 року служить у Московській 
Духовній Академії, а з 1790 року знаходиться при церкві 
московського університету для викладання проповіді 
Слова Божого юнакам, які там навчалися. 27* січня 
1793 року за указом Синоду Софроній висвячується в 
ієромонахи, а 30* січня – в архімандрити з метою очолити 
духовну місію у Пекіні.

Архімандрит Софроній (Грибовський) — перший 
начальник духовної місії, який писав про Китай, хоча його 
роботи ще не є повністю самостійними, бо в них багато 
запозичень з праць його попередників: вже згаданого 
ієромонаха Феодосія (Сморжевського), Леонтьєва, Аго-
фонова та інших, а також з робіт католицьких місіонерів, 
праці яких знаходилися в бібліотеці у формі рукописів та 
друкованих видань. На цю рису вказують усі без винятку 
дослідники історії китаєзнавства в Росії, втім визначаючи 
це як об’єктивне явище у процесі формування історичної 
науки. Іншими словами, роботи є перехідними: в них ще 
спостерігається багато старих описових засобів, в яких 
не відкидалась можливість обґрунтування своєї праці 
якоюсь іншою, що не приховує сам архімандрит Софроній. 
Проте у цьому недоліку є досить позитивний для того 
часу момент – введення в науковий обіг праць західних 
дослідників Китаю, що давало можливість більш широко 
ознайомитись із досвідом та підходами до дослідження 
з боку європейської науки. Взагалі ж роботи Софронія 
надзвичайно різнопланові й містять у собі відомості прак-
тично про всі сфери життя держави: політичний устрій (про 
китайського імператора та бюрократичну систему, про 

умови політичної влади в Китаї та привілеї), законодавство, 
економічний устрій, адміністративний поділ з поданням 
кількості провінцій, судових місць, чиновних людей та 
державного доходу, відомості про народи, які населяють 
Серединну імперію, географічні дані, живописання ки-
тайських свят, церемоніал чиновників, філософські та 
релігійні погляди китайців.

Після повернення в Росію архімандрит Софроній пе-
редав Синоду першу грамоту сибірського митр. Ігнатія 
полоненому священику о. Максиму з фортеці Албазін від 
1695 р. В особистому збірнику Софронія є копія грамоти 
митрополита Тобольського та всього Сибіру арх. Іларіону 
(Лежайському), щодо відправлення останнього в Китай; 
листування між державними представництвами Російської та 
Китайської імперій; копії наказів та інструкцій, спрямованих 
на упорядкування діяльності місії. Останнє свідчить про те, 
що Софроній цікавився історією самої місії й доклав зусиль до 
збереження цінних документів із суттєвим джерелознавчим 
значенням. Результатом цієї зацікавленості стала його праця 
«Повідомлення про початок буття росіян в Пейдзіні і про 
існування в оному греко-російської віри». Крім дослідницьких 
праць, архімандрит Софроній відзначився й організаційною 
роботою у справі християнської проповіді та налагодження 
учбового процесу в місії. Саме він заснував в 1795 році для 
студентів місії учнівську бібліотеку й пожертвував для неї 
«Введення в історію» Пуфендорфа (1767 року видання) та 
«Бєлєві подорожі в Китай» (1776 року видання). До цього 
моменту взагалі не було жодної бібліотеки, а кожен учень 
місії був зосереджений лише на власній освіті, і тому усі 
придбання місії вивозились до Росії. Тепер ситуація змінилась 
на протилежну: самі учні почали турбуватися про формування 

Найстаріша православна церква в Піднебесній, 
вид північного подвір’я (Бейгуань), намальоване китайцем 
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бібліотеки й залишали там навіть свої власні книжки. 1796 
року Софроній створює вже бібліотеку місії, в якій учнівська 
бібліотека стала відділенням. Він також докладав значних 
зусиль до налагодження загального процесу діяльності місії, 
ліквідації внутрішньої розрізненості, яка спостерігалась при 
зміні місій та надання їй більш деталізованого змісту і до в-
гострокової спрямованості, замість поодинокого пла нування 
окремими людьми. Так він намагається налагодити учбовий 
процес, з цією метою ним подається проект заснування при 
Успенській (Миколаївській) або Стрітенській церкві шко-
ли для вивчення китайської і російської мов. Але, як і в 
дослідницькому аспекті, прагнення лишилися на півдорозі до 
досягнення мети через численні об’єктивні обставини, проте 
це все одно було великим кроком уперед у розвитку освітньої 
діяльності місії. 

Для оцінки діяльності архімандрита Софронія (Гри-
бовського) наведемо два погляди. Перший, з XIX століття, 
в особі ієромонаха Миколи (Адоратського), який писав, 
що: «На них (праці архімандрита Софронія. – В.К.) 
можна дивитися як на підсумок сторічної діяльності всіх 
членів місії, особливо учнів». І другий з XX століття, в 
особі П. О. Скачкова: «...це був перший начальник місії, 
який писав про Китай, зводив воєдино наявні в місії 
відомості, намагався налагодити навчальний процес і 
дещо поліпшив матеріальне становище учнів». Слід та-
кож наголосити на те, що Софроній, хоча й не володів на 
науковому рівні китайською та маньчжурською мо ва ми, 
але у своїх працях критично використовує першоджерела 
у перекладах учнів місії. На наш погляд, архімандрит 

Софроній органічно поєднує у собі науковця, державного 
діяча, християнського пастиря. В його особі гідно за-
вершується перший переднауковий, — який є всі підстави 
називати українським, – період не тільки в роботі місії, а й 
у формуванні китаєзнавства в Росії. Навіть сьогодні праці 
архімандрита Софронія залишаються багатими та надійними 
джерелами для вивчення історії цінського Китаю, російсько-
китайських відносин та питань християнської проповіді 
в Китаї. Більш того, спадщина його досі залишається 
малодослідженою через недосяжність для широкого кола 
читачів. Актуальним завданням на сьогодні є повернення 
спадщини архімандрита Софронія до історичної науки. А 
життєвий шлях пастиря-науковця скінчився 17* травня 
1814 року у Новоспаському Московському монастирі, де 
після повернення з Китаю він знаходився на лікуванні.

Символічно, що через три століття, в 2014 році, укра-
їнський священик знов прибув до Пекіну для того, щоб вперше 
українці-православні змогли відсвяткувати Воскресіння Хрис-
тове в Китаї за всіма канонами. Святкову літургію в Посольстві 
України в КНР провів клірик храму парафії Адріана і Наталії 
Київської метрополії Української православної церкви ієрей 
Ігор Шумак. На цьому богослужіння зібралися не тільки 
громадяни України, а й Грузії та Молдови, зокрема, посли цих 
держав. Отже, справа українських православних місіонерів 
продовжується й сьогодні... 

 

Пасхальне богослужіння в Посольстві України в КНР 
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Українська діаспора в Китаї складалася зі спільнот, 
що знаходилися у різних містах. Поки що можна говорити 
про 50-100 тис. українців у Китаї, включаючи тих, хто 
працював на Китайсько-Східній залізниці (КСЗ).

Українську мову можна було почути на вулицях інших 
китайських міст, утім найбільші українські спільноти 
розташувалися у містах Шанхай і Харбін. Зокрема, у 
Харбіні була українська церква, українське видавництво 
«Наклад Української видавничої спілки», клуб, школа та 
інші суспільні організації, виходила газета українською 
мовою «Маньчжурський вісник».

Японська окупація півночі Маньчжурії на початку 
1930-х рр. майже повністю згорнула їхню діяльність. 
Японія в майбутньому планувала окупувати далекосхідні 
терени СРСР, проте Україна не становила для Японії жодного 
ін тересу. Однак із початком окупації багато українських 
суспільних діячів вирішили виїхати до Шанхая.

Політичні розбіжності й песимізм відносно питання май-
бутньої незалежності України призводили до протистояння 
українців із російськими емігрантами. Водночас, дехто з 
українців охоче брав участь у діяльності російських гро-
мадських організацій. Так, колишні військові, учасники Першої 
світової, були членами Товариства Ветеранів Великої війни.

Релігійний аспект побуту визначався за типом при-
належності до певних конфесій або юрисдикцій (Українська 
православна церква, Російська православна зарубіжна 
церква або Московська Патріархія). Відносини всередині 
православ’я, яке відіграло величезну позитивну роль у 
становленні українських спільнот у Китаї, Японії та Кореї, 
складалися непросто.

Українська діаспора будувалася на таких головних 
ознаках: мова, культура, суспільні формування та релігія. 
Беручи до уваги те, що українська мова стала не лише 
основою для спілкування українських емігрантів із 
Російської імперії, а й підґрунтям, яке об'єднувало більшість 
українських іммігрантів у країнах Далекого Сходу, було 
вирішено зупинитися на терміні саме «українська діаспора».

Існують свідоцтва, що перші спроби офіційного офор-
млення української спільноти в Шанхаї робилися ще на 
початку 1920-х років. Утім, боротьба за існування та пошуки 
хліба насущного відсунули її створення. Це вдалося зробити 
лише після приїзду з Харбіна українських діячів: у вересні 
1932 р. за ініціативою І. І. Сокольського, Г. Ф. Тоцького, 
Й. Й Вонсовича та М. Т. Квашненка було засновано українську 
суспільну організацію «Українська громада». Установчі збори 
обрали управу, голову, сек ретаря та ревізійну комісію.

Ось як про це пише історик та журналіст Іван Світ 
у своїй праці «Українсько-японські взаємини»: «В 
Шан гаї жила в оточенні великої московської колонії, 
невелика етнічна українська група, що складалася 
головно з «малоросів». Москалів у Шангаї було понад 
20 тисяч, переважно втікачів із Сибіру та Далекого 
Сходу, що опинилися тут після закінчення громадянської 
війни в 1922 році… Ще в 1920-их роках у Шангаї 
були спроби заснувати «Просвіту», але безуспішні з 
різних причин. Щойно наприкінці 1932 року вдалося 
тут заснувати гурток під назвою Українська Громада. 
Дозвіл на заснування Української Громади одержано 
від французького консулату, що в той час адміністрував 
окрему частину Шангаю, себто т. зв. Французьку 
кон цесію. Була це досить значна територія міста із 
600-тисячним населенням, головно китайцями… Після 
кількамісячної праці, Українська Громада у Шангаї 
одержала листа від поліції французької концесії, яким 
заборонено їй продовжувати свою діяльність. В листі 
не подано жодних причин такої заборони. На засіданні 
Української Громади 1 квітня 1933 року вирішено 
вислати своїх представників до поліції і вияснити при-
чини заборони. Але розмови представників з поліцією 
нічого не дали…Тут треба підкреслити, що в поліції 
французької концесії та в інших установах працювало 
чимало москалів, організації яких ставились дуже 
вороже до будь-якої діяльності українців. На нашу думку, 
це була робота москалів».

Сергій Бурдиляк, посол з особливих доручень, Міністерство закордонних справ 
України, магістр (міжнародні відносини), з 2009 по 2014 рік – генеральний консул 
України в Шанхаї.

Азіатсько-Тихоокеанський регіон став ареною останнього етапу громадянської війни в Росії та подальшого 
розміщення майже мільйона вихідців із колишньої імперії, в тому числі й українців. Серед далекосхідних емігрантів були 
представники різних національностей, що мешкали в Росії, утім найбільша кількість біженців виїхала з Приморської 
області – сусіднього з Китаєм регіону, де, як відомо, проживали численні переселенці з України.

З ДУМКОЮ ПРО БАТЬКІВЩИНУ:
УКРАЇНЦІ В ШАНХАЇ
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Тоді Українська Громада вирішила перенести свою 
діяльність в іншу частину Шанхаю, на територію т. зв. 
Інтернейшенел Сетлементу. Було знайдено досить велике 
і гарне приміщення і 26 листопада у ньому відбулося 
відкриття нової домівки Української Громади. Відкриття 
було дуже урочисте, бо в ньому, крім українців, брали 
участь також запрошені гості: грузини, горці Кавказу, 
литовці та тюрко-татари. Отець Д. Дяченко відправив 
молебень і посвятив домівку. 

Перед тим Українська Громада зареєструвала себе 
як установу в Муніципалітеті Сетлементу, де головними 
адміністраторами були англійці. З боку адміністрації 
Сетлементу українці не мали жодних перешкод як під час 
реєстрації Української громади, так і під час її діяльності.

«Українська громада» в Шанхаї мала такі цілі: а) захист 
культурних і національних інтересів місцевих українців; 
б) збереження нормального соціально-культурного 
життя української спільноти; в) матеріальна та моральна 
підтримка співвітчизників у Східній Азії за допомогою 
українського друкованого слова.

За даними «Української громади», на початку 
1930- х рр. в Шанхаї проживало близько 5 тис. українців. 
З різних причин в організації зареєструвалися далеко не 
всі з них: у 1933 р. вона нараховувала лише 48 членів, а в 
1937 р. – 100. Треба відзначити, що в ті роки українці, як і 
представники інших народів, були змушені докладати всіх 
зусиль, аби забезпечити свої родини й мало думали про 
суспільне об'єднання.

Діячі «Громади» потрапили до Китаю через різні об-
ставини. Найстарішим із них був виходець із Західної 
України Йосип Йосипович Вонсович, який народився 10 
жовтня 1867 року. Він закінчив реальне училище з хіміко-
технічним класом у Кременчуці, до революції завідував 
торговельно-довідковим бюро в головному управлінні 
КСЗ у Петрограді. Водночас він брав участь у видавництві 
щомісячного журналу «Вісник Російсько-японського 
товариства», адже був одним із організаторів цього 
товариства та добре володів японською мовою.

Захоплення Сходом спонукало переїхати до Харбіна, де 
Вонсович у 1907 р. став секретарем Біржового комітету. 
Пізніше він повернувся у Петербург, утім громадянська 
війна змусила його знову вирушити до Харбіна, де 
опинився у вересні 1921 року. Навіть коли його дружина 
вирішила переїхати до сина до Лос-Анджелеса, Вонсович 
залишився в Китаї: йому здавалося, що радянська си-
стема ось-ось впаде і можна буде повернутися в Україну. 
До січня 1930 р. він працював на відповідальній посаді 
комерційного агента правління КСЗ, аж доки не був 
звільнений за відмову прийняти радянський паспорт. 
Довгий час Й. Й. Вонсович залишався без роботи й 
заробляв літературною працею: він був талановитою 
людиною, часто друкував статті в газетах, писав вірші та 
видав у Китаї дві поетичні збірки. 

Багато для організації української спільноти зробив 
уродженець Полтави Гаврило Федорович Тоцький, про 
якого відомо лише те, що він народився 23 березня 1902 р. 
і в 1929 р. закінчив юридичне відділення юридичного 
факультету в Харбіні. Майже немає відомостей про 
Микиту Трохимовича Квашненка, уродженця Києва (14 

вересня 1891 р.), учасника громадянської війни. Живучи 
в Харбіні, він заповзято працював в Українському клубі.

Відомим суспільним діячем був голова Українського 
емігрантського комітету в Харбіні, а пізніше в Шанхаї 
японознавець Борис Іванович Воблий. Він народився 2 
серпня 1883 р. в Костянтинівському повіті Полтавської 
губернії. Після закінчення в 1904 р. Полтавської духовної 
семінарії став псаломником Свято-Миколаївської церкви 
на станції «Прикордонна» (до 1907 р.). Проживаючи 
поблизу російсько-китайського кордону, Борис Воблий 
захопився східними мовами, що зумовило вступ на 
японсько-китайське відділення Східного інституту у 
Владивостоці. Після закінчення інституту в 1908 р. Воблий 
працював перекладачем на Сахаліні та в Амурській області, 
а потім, переїхавши до Харбіна, працював співробітником 
управління КСЗ. Він вступив до відомого своїми 
публікаціями Товариства російських орієнталістів і залишив 
помітний слід у сходознавстві. Разом із українськими 
однодумцями Воблий намагався заохотити співвітчизників, 
особливо молоде покоління, до вивчення Китаю. З цієї 
причини почав викладати українцям китайську та японську, 
а китайцям – російську мову.

Просвітницькій діяльності завадила Перша світова 
війна. Узявши участь у бойових діях, Б.І. Воблий вирішив 
повернутися на Далекий Схід. Уряд Колчака призначив 
його дипломатичним консульським представником у 
японському порту Цуруга, де він водночас викладав 
японцям російську мову. Після перебування в Японії Во-
блий недовго мешкав у Харбіні, але пізніше поїхав до 
Шанхая, де проявив свій талант громадського діяча. 
Розуміючи, яке велике значення для згуртування українців 
має друковане слово, він запропонував І. В. Світу видавати 
українською мовою націоналістичну газету «The Call of 
Ukraine» («Поклик України»).

Іван Васильович Світ народився 27 квітня 1897 р. 
у Харківській губернії. У 1913 р. закінчив Куп'янську 
школу, а в 1915 р. – Харківську семінарію. Навчався на 
математичному факультеті Харківського університету. 
Після участі в Першій світовій та громадянській війнах Світ 
опинився у Владивостоці, де у 1918 – 1922 рр. працював 
журналістом, зокрема, редагував популярний журнал 
«Восход». Владивосток він залишив разом із останніми 
білими загонами, вирушивши до Харбіна, де продовжив 
журналістську діяльність – дописував у газету «Ґун-Бао» 
тощо, редагував україномовний тижневик «Маньчжурський 
вісник». Ця робота давала вельми скромний прибуток, 
тож протягом деякого часу Світ працював на Південно-
Маньчжурській залізниці (ПМЗ), водночас видавши 
декілька робіт на політичну та економічну тематику. Не 
забув він і про українців. Пізніше захопився філателією й у 
1922-1941 рр. працював, продаючи поштові марки. Іван 
Світ 22 червня 1941 р. оселився в Шанхаї й відкрив там 
філателістичну крамницю.

Б. І. Воблий та І. В. Світ залучили до роботи в 
українській газеті Сергія Івановича Васильєва. Той на-
родився 2 листопада 1905 р. у Шепетівці. Оселившись 
у 1937 р. в Шанхаї, Васильєв працював охоронцем, був 
заступником голови Української емігрантської організації.
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Фінансові й організаційні питання щодо видання га-
зети лягли на плечі її формального власника − Михайла 
Олександровича Милка. Він народився 12 жовтня 1903 р. у 
Харбіні, закінчив 2-гу Харбінську комерційну школу. Пізніше, 
поїхавши в Європу для здобуття освіти, Милко навчався 
у Празі, Берліні та інших містах, набувши тісних зв'язків 
із українськими емігрантськими колами у Старому Світі. 
До Харбіна він повернувся в 1932 р. зі ступенем доктора 
політичних наук. За п'ять років переїхав до Шанхая.

Важливу участь у виданні «Поклику України» брав 
Олександр Іванович Дроб’яжко (нар. 1891 р. у Харкові). 
Після закінчення школи в 1903 р. аж до 1918 р. працював 
садівником в Україні й на Кавказі, у тому числі на садів-
ничому підприємстві А. К. Горке у Харкові. Коли до влади 
прийшли більшовики, Дроб’яжко виступив проти них, за 
що був засуджений, але спромігся втекти до Маньчжурії. 
З 1920 р. по 1928 р. жив у Тяньцзіні, де мав власну 
квіткову крамницю. Тут він знову захопився садівництвом і 
облаштовував різноманітні парки. У 1939 р. тяньцзінський 
антикомінтерн обрав О. І. Дроб’яжка членом економічної 
секції. Після нетривалого перебування в Пекіні, Дроб'яжко 
з'являється в Шанхаї, де знову займається садівництвом і 
занурюється в суспільне життя.

Поволі українці увійшли до кола успішних комерсантів 
Шанхая. Їм належали фешенебельні ресторани (брати 
Ткаченки), крамниці й торговельно-промислові під приєм-
ства. Саме тоді з’явилася можливість провести пере ре-

єстрацію членів «Громади». Вона відбулася у грудні 1937 
року. Організація придбала невелике приміщення для 
канцелярії, відкрила власну школу й театральний гурток. 
Багато хто того часу відзначав пожвавлення у проведенні 
різноманітних заходів.

Також українці організовували власні радіопередачі. 
У Харбіні та Шанхаї щонеділі між 14 та 15 годинами 
транслювалися регулярні передачі українською мовою 
— музика, новини й коментарі. Перед співвітчизниками 
часто виступали Милко, Світ, Дроб’яжко. Відповідальними 
за передачі були п. Квашненко й п. Тоцька.

Українські діячі взяли до уваги недоліки у своїй роботі 
й 31 грудня 1939 р. перетворили «Громаду» на Українську 
національну колонію (УНК). Метою цієї організації було 
«об’єднання, допомога й захист інтересів українців у Китаї, 
зокрема, у місті Шанхай». Українці обрали правління, 
Український представницький комітет (Ukrainian Reprehen-
sive Comittee), який складався з голови, його заступника, 
секретаря, скарбника, трьох членів і ревізійної комісії. До 
складу УНК входили дійсні члени та члени-співробітники. 
Дійсними членами могли стати люди, старші за 18 років, 
здатні «бути гідними представниками українства у всіх 
випадках життя й підтримувати добре ім’я Української 
національної колонії». У члени-співробітники з правом до-
радчого голосу приймали українців старших за 17 років. 
Існувала й молодіжна частина УНК, у якій перебували 
українці у віці 14–17 років. Охочий вступити до УНК подавав 

(Зліва на право) Шанхайський полк. 1930-і роки. У ньому служили від 50 до 80 вихідців з України. 
Зустріч козаків у театрі Мажестик (1932). У їхніх лавах було багато українців. 
Зокрема, на знімку (справа) видно козак в українському одязі. 

(Зліва на право) Шанхай, район Хонка. У середині 1920-х тут жили українці.
Шанхай. Офіцерські збори. У їхніх лавах перебували українці, 
які брали участь у військових діях під час Громадянської війни на Україні.
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заяву й заповнював анкету. Кандидатуру обговорювали 
на загальних зборах, які були вищим органом, після чого 
прохання про вступ затверджували або ж відхиляли. 
Рішення приймали за участі понад 50% членів УНК.

У міру зміцнення фінансового стану українців у Китаї 
з'явилися можливості для висловлення своєї національної 
ідентичності. Діячі української спільноти змогли довести 
власними справами серйозність намірів. У цей час у Шан-
хаї діяв Російський емігрантський комітет (РЕК), який 
мав юридичне право на видачу посвідчень особистості. 
Українці вирішили, що також мають на це право й тому 
зареєстрували у китайської влади в Шанхаї, а також у 
Шанхайській муніципальній раді Український національний 
(емігрантський) комітет (Ukrainian Association in Shanghai). 
Усі установчі документи були відправлені для реєстрації 
в політичний відділ Шанхайської муніципальної поліції 
(ШМП). При цьому в листі було зазначено, що українці не 
згодні з тим, що їх зараховують до категорії «росіяни».

Діячі УНК розробили особливе посвідчення Українсько-
го національного комітету, для отримання якого потрібно 
було заповнити анкету, повідомивши повне ім’я, дату і місце 
народження, національність, релігію, професію й місце ро-
боти, політичні зв’язки. Окрім детальних біографічних відо-
мостей в анкеті були питання про час від’їзду з України, со-
ціальний статус до 1917 року. Колишні військові вказували 
військове звання, а також відомості про дружину та дітей. 
До посвідчення приклеювалася фотографія.

«Шанхайська зоря» опублікувала звернення, в яко-
му закликала українців зареєструватися: «Тим українцям-
емігрантам, які не зареєструвалися до цього часу не вна-
слідок неспроможності, а через будь-які інші міркування, 
Український емігрантський комітет повідомляє, що в даний 
момент, коли вирішується доля європейських націй, у то-
му числі й української, не час для угруповань, всі українці-
емігранти, незважаючи на приналежність до тієї або іншої 
політичної партії, повинні передусім усвідомити, що ВО-
НИ УКРАЇНЦІ (виділено у зверненні). Настане час, у цьому 
ми глибоко переконані, й українці-емігранти повернуться 
на свою Батьківщину – Україну, буде скликано всенародні 
установчі збори й тоді кожен матиме можливість вільно за-
хищати свої погляди, свої політичні й соціальні ідеї».

Бюро поліції Шанхайського міського самоврядування 
розповсюдило оголошення, в якому запропонувало всім 
українцям, старшим за 18 років, надати в паспортний 
відділ посвідчення Українського національного комітету 
й документи, з якими українець прибув у Шанхай, на 
підставі яких буде видано реєстраційне свідоцтво. Одразу 
заповнили докладні анкети й зареєструвалися 164 осо-
би. Переважно це були чоловіки, голови родин. При 
цьому виникли деякі проблеми з РЕКом, оскільки багато 
українців були зареєстровані в ньому також.

УНК 12 липня 1942 р. обрав нового голову – Микиту 
Трохимовича Квашненка (народився 14 вересня 1891 р. 
в Києві). Його заступником знову став І. І. Вонсович, а 
секретарем – Гаврило Федорович Тоцький. На цих зборах 
українці знову підтвердили, що метою їхньої організації є 
«національна, культурна й освітня допомога та діяльність».

Діячі УНК підкреслювали, що їхнє товариство «стоїть 
на варті засад визвольної боротьби українського народу й 

стежить за розвитком національної свідомості власних членів». 
З цією метою було організовано декілька відділів і бібліотеку. 
Регулярно проводилися вечори й молебні, читалися доповіді 
й лекції на різноманітні теми – від мистецтва до політики. 
Також підтримувалися тісні зв’язки з іншими іноземними 
спільнотами Шанхая. Шанхайські українці надавали – нехай 
і невелику – допомогу не лише співвітчизникам у Китаї, а й 
надсилали гроші до Європи й Америки.

Ступінь соціальної активності будь-якої спільноти залежить 
від наявності інтелектуальних сил: чим значніше представлена 
культурно-інтелектуальна еліта спільноти, тим більш актив-
ну позицію займають її члени. Характерною особливістю 
укра їн ських діячів було те, що всі вони за допомогою 
особистих контактів, суспільних інститутів і періодичної пре-
си підтримували тісні зв’язки не лише один з одним, а й із 
китайською владою та Шанхайським муніципалітетом. Згодом 
це сприяло тому, що функціонування спільноти створило 
єдине суцільне поле української зарубіжної діаспори.

Суспільні функції російських та українських емігрант-
ських спільнот, — благодійність, просвіта тощо, – залишали-
ся най го ловнішими. Існування закладів, що мали подібні цілі, 
хоча й розвивалися незалежно один від одного, переконує в 
тому, що протягом історії однакові причини призводять до 
однакових результатів і наслідків. Услід за росіянами українці 
почали влаштовувати різноманітні благодійні заходи. Так, ве-
ликий успіх мав видовищний Український бал, що відбув-
ся у престижному шанхайському «Астор Хаузі». Бал спро-
мігся показати іноземним підприємцям і китайській еліті 
красу українського одягу, танців і пісень, надаючи уявлен-
ня про самобутність української культури.

За час свого існування Українська Громада (пізніше 
– Українська Національна Колонія, Український Пред-
ставницький Комітет, Український Клюб) в Шанхаї ви-
давала три часописи: Шанхайська Громада (1938 рік), 
Український Голос на Далекому Сході (1941 – 1944 роки) 
та англомовний The Call of the Ukraine (1941 – 1942 роки), 
вела радіомовлення (1941 – 1942 роки), мала власну 
школу й театральний гурток, бібліотеку, організовувала 
доповіді та лекції. У Шанхайському Добровольчому 
Корпусі (SVC) була українська сотня.

По закінченню другої світової війни Український 
Представницький Комітет проводив евакуацію українців 
з Китаю до США та Аргентини. Український Благодійний 
Комітет у Буенос-Айресі допоміг отримати візи понад 200 
шанхайським українцям.

Через низку причин, у тому числі політичних, діяль ність 
українських спільнот переважно обмежувалася рамками 
культури в усіх її аспектах. Спроби створити в Китаї суто 
українську емігрантську партію були приречені на невдачу. 
Діячі російської еміграції всюди – як у Харбіні, так і в 
інших містах – були незадоволені діяльністю українських 
політичних груп. Це незадоволення приз вело до певної 
ізольованості низки діячів, у тому числі й прибічників 
радикальної самостійності. Рядовий український емігрант 
усві домлював себе поза політикою. Друга світова війна 
дещо сколихнула політичний процес, однак невдовзі він 
знову пішов на спад.

Культурні досягнення українців на Далекому Схо ді були 
набагато більш цінними й перевищували досягнення їхнього 
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політичного життя. Барвисті театральні вистави, цікаві лекції 
про українські мистецтво й літературу прислужилися не 
лише українським емігрантам, а й китайцям. Багато українців 
пишалися тим, що далеко від Батьківщини вони змогли не 
лише примножити свої таланти, а й поділитися ними з нав-
колишнім світом.

Обмеження більшості членів української діаспори вили-
лося в локальне культурне розмаїття, що створило основу 
самобутності української спільноти. Художня література, 
зокрема мемуаристика, образотворче мис тецтво, музика, 
театр створювали у члена спільноти ірраціональне почуття 
України, що не лише деформувало пам’ять про минуле, а й 
перетворювалося на міфологічне сприйняття Батьківщини. 
Громадській думці більшості емігрантів-українців було 
притаманно багато надзвичайно емоційного, такого, що 
йшло від внутрішнього ба жання якомога повніше зберегти 
у пам'яті минуле, знайти в ньому спосіб утечі від реалій 
боротьби за існування. Певним чином це призводило до 
деформації громадської діяльності. Варто зазначити, що 
певною мірою, це підтримувалося офіційною політикою 
Японії та Китаю, яка була характерною для періоду історичних 
катаклізмів: громадянська війна, міжусобні конфлікти в 
Китаї, китайсько-японська війна, окупація Північного Китаю, 
друга світова та холодна війни. У цих умовах було неможливо 
глибоко переосмислити причини своєї моральної поразки та 
вимушеного від'їзду в інші країни.

Ностальгія була однією з найбільш істотних причин 
моральної кризи у переважної більшості представників 
української спільноти. Подібне почуття народжувало у 

частини українців прагнення виправдати свої історичні 
помилки. Причини еміграції сприймалися ними доволі 
суб’єктивно й подекуди мали досить суперечливий ха-
рактер. Замкненість, розчинення української спільноти 
серед місцевого населення, природний відхід із життя 
представників старшого покоління стали головними 
причинами остаточного зникнення громади в період, що 
розглядається (тобто у 30 – 40 рр.). Пізніше ностальгія 
стала основною причиною репатріації.

Аналіз діяльності української діаспори в Китаї, у 
тому числі її соціальної структури, являє собою доволі 
складну справу з точки зору різноманітних характеристик 
і строкатості подій, серед яких важко виявити дещо стале 
або типове. Так наприклад, формування ставлення до 
СРСР серед українських емігрантів у Китаї має декілька 
періодів. У 1930 р. вороже ставлення до радянської 
влади дещо пом’якшилося, оскільки потрібно було 
боротися за існування в новій країні, особливо під 
час переходу КСЗ під спільне китайсько-радянське 
керівництво. Під час японської окупації Північного 
Китаю ненависть до Радянської Росії зросла. При 
цьому жодної політичної роботи українці в Шанхаї не 
проводили, а лідери української спільноти намагалися 
«по мірі можливостей стримувати ті чи інші партійно-
політичні прояви серед колонії». Напад Німеччини на 
СРСР змінив ситуацію. Для багатьох українців – колишніх 

військових, учасників Першої світової війни, які пам’ятали 
свою поразку – маятник хитнувся в інший бік: вони щиро 
бажали Радянському Союзу перемоги. Натомість інші 
представники української діаспори в Китаї з великим 
зацікавленням шукали повідомлення про те, як німці 
почали відкривати українські школи та видавати газети 
українською мовою в окупованих районах.

Незважаючи на низку зовнішніх відмінностей, націо-
нальна спільнота вихідців із України не надто відрізнялася 
від загальної маси емігрантів із Росії. Українські, татарські 
та єврейські спільноти вважалися найбільшими після 
російських. Українська спільнота, якщо не враховувати її 
найбільш радикальної частини, не висувала гасел щодо 
відділення України від Росії. «Українці-емігранти повинні 
виконати свій обов’язок перед Батьківщиною – Україною 
та згуртуватися в єдину українську родину. Той же, хто 
не бажає виконати свій обов’язок, той не буде достойний 
повернутися в Україну».

При цьому деякі українці приймали громадянство 
Китаю, мали статус біженців, знаходилися на обліку в 
Бюро у справах російських емігрантів у Маньчжурії або 
в японської влади, реєструвалися в іноземних концесіях 
(наприклад у Шанхаї), іноді отримували радянське 
громадянство з метою зберегти або отримати роботу на 
КСЗ, утекти від переслідувань китайської або японської 
влади, записатися на репатріацію.

Криза ідентифікації була симптомом душевного 
розладу переважної більшості тих, хто поїхав з України 
під час або після громадянської війни. У процесі вивчення 
української діаспори найбільш цікавим вважається 
досвід соціальної трансформації тих особистостей, які 
змогли подолати внутрішній конфлікт і цілком поринути в 
емігрантську дійсність. При цьому надзвичайно цінними 

Перша сторінка видання «Шанхайська громада».
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стають подробиці повсякденного життя таких людей. 
Аналіз деталей дає змогу відповісти на багато питань щодо 
асиміляції, яка врешті-решт призвела до розсіювання 
першої хвилі еміграції. У Китаї та Японії асиміляція була 
ускладнена, у країнах із європейською культурою – по-
легшена, хоча й незначно.

По-різному склалося життя діячів української діаспори 
у Китаї. У міру розсіювання ілюзій щодо можливості 
повернення на Батьківщину переважна більшість україн-
ців надавала перевагу переїзду в ті країни, де вже 
існували великі спільноти українців, а відтак, можливості 
збереження власної культури — у Канаду, США або 
Австралію. Так, чергову хвилю українських біженців із 
Китаю зумовило закінчення Другої світової війни.

Й. Й. Вонсович, який приїхав до Сан-Франциско 
незадовго до Другої світової війни, брав участь у роботі 
Російського центру, намагався заснувати українську 
громадську організацію, друкував статті в газеті «Русская 
жизнь». Він помер 24 червня 1944 року. 

Б. І. Воблий емігрував до Сполучених Штатів, мешкав 
у Нью-Йорку.

У 1949 р. І. В. Світ переїхав на Тайвань, пізніше жив у 
Нью-Йорку та Сієтлі, де й помер 8 березня 1989 року.

Вихідців із України відрізняла духовність, яка стала 
для них моральним виправданням життя в еміграції: 
спочатку в Китаї, пізніше – у США та інших країнах. 
Дехто з діячів отримав можливість повернутися до своїх 
антагоністичних настроїв і в суперечках із тими, хто 
висловлював примиренську позицію, висловлював ще 
більшу нетерпимість до радянського устрою. Це сприяло 
активізації суспільно-політичної діяльності українців 
у Канаді й США: розподіленню на партії та рухи, появі 
газет, журналів та іншої друкованої продукції. Багато хто з 
емігрантів до кінця днів відчував ностальгію за залишеною 
Україною. Відірвані від Батьківщини географічно, українці 
зберігали з нею духовний зв'язок. Аналіз діяльності укра-
їнської спільноти у вказаному регіоні свідчить нам про те, 
що українці поступово відходили до іншого світу, так і не 
зрадивши своїх культурних і духовних цінностей.

Оксана Петрівська — журналіст, редактор видавничої групи «Життя», закінчила 
ЛНУ ім. І. Франка, мешкає у Львові.

Михайло Боїм належить до славного львівського роду Боїмів. Його дід був фундатором архітектурної перлини Львова – 
каплиці Боїмів. Тут, у родинній гробниці, згідно із заповітом діда, мали поховати і Михайла. Ніхто і уявити собі не міг, що він помре 
далеко від рідного Львова і його тіло спочиватиме не у пишному склепі, а в «нічийній» землі поміж двох ворожих держав. Що в 
останні хвилини поряд із ним буде лише одна людина – відданий соратник Андреас Чжен, китайський офіцер-християнин. Саме 
він прочитає останні молитви над могилою і поставить на ній дерев’яний хрест. А за декілька років уже ніхто не зможе відшукати 
місце вічного спочинку Михайла Боїма.

МИХАЙЛО БОЇМ – ЛЬВІВ’ЯНИН, ЯКИЙ НАВЧИВ 
ЄВРОПЕЙЦІВ ВИМІРЮВАТИ ПУЛЬС

Мандрівник із площі Ринок. Ще змалку Михайло, 
якого полонили розповіді венеціанця Марко Поло, мріяв 
побувати в далекому і таємничому Китаї. Малий годинами 
просиджував у родинній бібліотеці, гортаючи його «Книги 
чудес світу» із зображеннями дивовижних рослин та звірів. 
Правдоподібно, що в чотирнадцять років, знемагаючи від 
недуги, яка могла виявитись смертельною, дав обітницю 
місіонеру св. Франциску Ксаверію: якщо одужає, присвятить 
своє життя Богові і місіонерській праці на Далекому Сході. 

1631 року 17-річний Михайло, виконуючи свою обітницю, 
вступає до ордену єзуїтів, місії яких уже працювали у Китаї. 
Дев’ять разів він проситиме послати його на Схід. Але дозвіл 
отримає лише за дванадцять років, коли здобуде відповідні 
знання та досвід. Дорогою до Китаю місія єзуїтів, щасливо 
оминувши мис Доброї Надії, змушена була затриматись на 
цілу зиму в Мозамбіку. Цей час Михайло витратив на вивчення 
та опис традицій місцевого населення, природи і географії 
краю. Свої дорожні нотатки разом із малюнками – по суті 
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перший науковий репортаж європейця про Південну Африку 
– надіслав до Рима. 

Прибувши до Китаю, Боїм із захопленням вивчає мову, 
філософію, традиції, природу та географію, медицину, 
перекладає китайські медичні трактати, укладає карти, описує 
тамтешні рослини і навіть прибрає китайське ім’я Пу-Міко.

Місіонер і дипломат. Боїм стає місіонером при дворі 
китайського імператора Чжу Юлань, володаря Південної 
династії Мін. В той час Китай переживав не найкращі часи. 
Імперія занепадала. Китай задихався від бюрократії і корупції. 
У країні тривала війна. Пануюча від 16 століття династія Мін 
контролювала вже тільки частину півдня країни, ведучи війну 
із володарями маньчжурської династії Цін. 1648 року Боїм 
охрестив вдоку-імператрицю, яка стала відома як Олена 
Ван; мати імператора Марію Ма; імператрицю Анну Ван; 
і спадкоємця престолу Чжу Цусюаня, що став в хрещенні 
Костянтином (Dangding, Дандін) – треба думати, не без 
думки про св. Олену та Костянтина. Численні придворні 
також прийняли хрещення. Було прийнято рішення послати 
китайську дипломатичну місію з проханням про допомогу до 
Папи Римського і християнських монархів Європи. У дорогу 

разом із Боїмом вирушив китайський офіцер, християнин 
Андрій (Андреас) Чжен. Для імператорської родини місія 
Боїма була чи не єдиною надією переламати хід війни. 

Але в політиці, як відомо, немає ні друзів, ні ворогів – кожен 
дбає лише про свої інтереси. Серед впливових європейських 
монархів не знайшлось нікого, хто б захотів втрутитись у внут-
рішні справи Китаю та підтримати імператорський двір, справа, 
якого виглядала цілком безнадійною. Навіть керівництво орде-
ну відвернулося від посланців, щоб не зіпсувати стосунки із  
маньчжурськими переможцями. Проте друзі, вірні своєму 
сло ву, і далі вперто шукали союзників. Ситуація змінилась, 
лише коли Папою став Олександр VII. Отримавши врешті листи 
Папи з підтримкою місії та заручившись обіцянками військової 
допомоги від короля Португалії друзі вирушили назад до Китаю. 

Аби описати всі перипетії їхньої подорожі до Європи 
й назад, до Китаю, потрібно значно більше місця, аніж 
газетна шпальта. Вона тривала декілька років. Михайлові 
Боїму довелося подорожувати в костюмі китайського 
вельможі, прокладати шлях крізь джунглі та знемагати 
від спраги в пустелі, втікати з-під арешту і навіть плисти 
на кораблі китайських піратів, які під час шторму 
декілька разів ворожили, чи не винен часом у негоді їхній 
дивний пасажир і чи не викинути його за борт, аби боги 
змилосердились і море вщухло. Значну частину шляху 
українець і його китайський побратим здолали пішки. 

От тільки невблаганна смерть таки змусила Михайла 
Боїма – місіонера, картографа, ботаніка, лікаря, географа, 
письменника, перекладача, дипломата – відступити від 
мети. Він помер 22 серпня 1659 року на нічийній землі 
поміж двох держав, йому не було ще й 50-ти.  

Наукова спадщина. Михайло Боїм був універ-
сальним дослідником. Він уклав атлас Китаю у 18 папках, 
прикрасивши карти малюнками китайської флори, фауни, 
зображеннями побутових сцен та архітектури. Вперше 
пояснив, що Катай Марко Поло і Хіна португальців – це 
одна й та сама країна, що Корея – це не острів, як уважали 
досі, а півострів. Уперше позначив на карті багато ки-
тайських міст, Велику китайську стіну і пустелю Гобі. 

Найвідомішим твором Михайла Боїма стала перша у 
Європі праця на тему рослинного світу Китаю, видана у Відні 
в 1656 році – Flora Sinensis  (Китайська флора – цікавим є те, 
що Міхал Боїм був першим, хто вжив термін «флора» в назві 
книжки про рослини певної території). Він описав у ній деякі 
популярні в Китаї рослини, звернувши особливу увагу на їхні 
лікувальні властивості. А ще львів’янин ознайомив європейців 
із методиками китайської медицини, зокрема з акупунктурою 
та діагностикою за допомогою вимірювання пульсу. Уперше 
привіз до Європи такий звичний тепер фрукт – ківі. 

«Захоплення і пам’яті нащадків гідний»,  сказав про нашого 
земляка упорядник Ілюстрованої Енциклопедії Китайської 
Імперії, відомий німецький учений-енциклопедист і винахідник 
Афанасій Кірхер. Що ж, Михайло Боїм зробив свою справу. 
Тепер наша черга.

Каплиця Боїмів. Львів.
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Юрій Сун Ченлі

ЮРІЙ СУН ЧЕНЛІ — лікар-рефлексотерапевт, закінчив Львівський медичний 
інститут, понад 30 років займається голкотерапією. Захоплюється танцями, 
бойовими єдиноборствами. Видав чотири літературні збірки поезії та прози. Пісні 
на його вірші виконує зокрема хорова капела «Карпати». Мешкає у Львові.

Юрій Сун Ченлі представник китайської діаспори у третьому поколінні. Втім, пан Юрій, який цікавиться китайською 
філософією і займається акупунктурою вважає себе українцем та стверджує, що попри те, що є значна різниця між 
ментальностями двох народів зв’язки між ними потрібно розвивати

ЮРІЙ СУН ЧЕНЛІ: 
«ДІДУСЬ НАВЧАВ МЕНЕ КУНГ-ФУ ТА ЗАЦІКАВИВ 
КИТАЙСЬКОЮ ФІЛОСОФІЄЮ»

– Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, яким чином 
ваші предки потрапили в Україну і зокрема до Львова?

– Мій дідусь переселився з Китаю до Російської 
імперії, ще за царату. Потім осів у Харкові. Там була 
тоді китайська колонія, два будинки комунального 
типу займали китайські родини. А потім настали часи 
сталінських репресій. Дідуся, звичайно, не так просто 
було звинуватити у пособництві західним імперіалістам чи 
шпіонажі на користь Німеччини, тож з нього намагались 
зробили японського шпигуна. Але він попри те, що 
залишився уже зовсім без зубів (повибивали) і харкав 
кров’ю, усе заперечував. Усіх, кого заарештували за 
таким самим звинуваченням і хто не витерпів тортур та 
попідписував «зізнання» потім просто розстріляли. 

Дідуся «витягла» з тюрми бабуся. Вона працювала 
колись у єврейського рабина і вивчила трохи мову. Тож 
єврейською (не знаю вже чи то був ідиш чи іврит) поросила 
слідчого-єврея, який «вів» дідуся забрати чоловіка додому, 
щоб вмер в рідних стінах. А потім знайшла знахарку, яка 
дідуся поставила на ноги. Коли після війни почалась друга 
хвиля репресій, дідуся попередили, що на нього чекає 
арешт і він з родиною переїхав до Львова. Купив собі 
патент і жив з того, що торгував на Краківському базарі 
такими ширмочками із квітами у китайському стилі. 

– Чи дідусь був єдиним китайцем на ті часи Львові?
– Ні. У ті роки у Львові мешкало шестеро китайців. Не 

знаю, що привело їх до нашого міста, але всі вони тримались 
разом. П’ятеро навіть поховані поруч на Личаківському 
цвинтарі, так, як вони і просили. Мовляв, якщо вже спочивати 
не у землі предків, то хоча б разом. Після їхньої смерті 
зв’язки між родинами  втратились і ми зараз уже майже не 
спілкуємось. Можливо, зустрінемось колись на заходах, які 
проводить «Ланьхва» і відновимо стосунки.

– Ви професійно займаєтесь акупунктурою, ціка
витесь китайською філософією. Чи збереглись у ваш ій 
родині, якісь китайські традиції? 

– Так, я й справді з дитинства цікавився китайською 
культурою. Чи вплинуло на це виховання та походження? 
Мабуть так. Хоча,  до прикладу, мій брат зовсім не 
цікавиться такими речами. Дідусь навчав мене кунг-
фу, зацікавив китайською філософією. Китайською я 
розмовляю, але погано, а от син знає її досконало. Він 
працював кілька років у Китаї, знайшов там нашу родину. 
У китайців, до речі, дуже розвинений культ предків. 
Середньостатистичний китаєць знає свої корені років 
на 500 углиб. Я, наприклад, довідався про тисячолітню 
історію свого роду. У мене в роду був навіть «ван», тобто 
князь. Були й аристократи і воєначальники. То святкуємо 
китайський Новий рік, готуємо і традиційні китайські 
страви. Але попри те, що я дуже цікавлюсь китайською 
філософією, займаюсь акупунктурою, моя ментальність 
уже зовсім інша, аніж в Китаї. Я – львів’янин. Мамин рід 
у мене, до речі, теж дуже давній – козацький. Його історія 
теж не менш драматична та цікава.

– Чи відвідуєте заходи, які проводить Міжнародна 
громадська організація «Культурнодослідницький центр 
України та Китаю «Ланьхва»» і наскільки, на вашу думку, 
доцільне створення такої організації саме у Львові?

– Так, звичайно. А щодо створення організації… 
Розумієте, розвивати зв’язки з Китаєм просто необхідно, 
адже є чималі шанси, що скоро саме він стане країною 
номер один у світі. І чому б не почати робити це у Львові? 
Тим паче, що у нашому місті багато людей цікавляться 
культурою Китаю, хочуть вивчати мову, а головне здатні 
відстоювати свої цінності, не нав’язуючи їх і поважати 
культуру та погляди інших. 

О. Петрівська
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Мова музики

– Юрко, — звертаюсь до Юрія Гадзецького, – 
нещодавно гурт повернувся з успішних гастролей 
Китаєм…

– Ну, мабуть, називати наші виступи у Китаї повноцінними 
гастролями не зовсім коректно, – заперечує Юрко, – Але, – 
продовжує, усміхаючись, – успішними все-таки можна.

– Виступити на ХІІ міжнародному фестивалі хорової 
музики гурт офіційно запросило Міністерство культури 
Китаю, одразу хочу відзначити, що організація 
та прийом учасників та гостей, зокрема нас, були 
досконалими,  — долучається до розмови п. Юрій Котик, 
– Це грандіозна за масштабами подія. 

У конкурсній програмі взяли участь майже 200 хорів із 
43 країн світу. Загалом близько10 000 учасників. Гурт “LaVI-
Vo” – мав почесний статус гостя фестивалю. Окрім хлопців, 
гостями були ще два колективи, один із ПАР – минулорічний 
переможець фестивалю та хор із США. До речі, львів’яни 
єдині, кому на урочистому відкритті дозволили чи радше 
запропонували виконати дві композиції.

– І які враження від виступу? – запитую знову у 
Юрка Гадзецького.

– Ми вперше виступали у такому великому залі май-
же на 10 000 місць. Дім народних зборів у Пекіні – це зал 
засідань китайського парламенту, одна із найбільших споруд 
Китаю. Звичайно, що хвилювались, пекінська публіка ви-
баглива, але нас дуже тепло приймали. Потім у нас було ще 
два ефіри на телебаченні 2 серпня, до того ж у прайм-тайм о 
15.00 та 22.00. Цього дня у Китаї відзначали національний 
День закоханих. Була велика гарна святкова програма у 
прямому ефірі, виступали популярні китайські виконавці. 
Нас теж запросили взяти у ній участь. Трохи непокоїв мовний 
бар’єр, спілкувались за допомогою перекладача. Ведучі про-
понували нам повторити скоромовки китайською мовою, 
а ми їм українською. Було весело. Транслював передачу 
центральний канал Китаю – ССТV.

Потім ми мали ще два сольних концерти у містах 
Цзінань та Дечжоу провінції Шаньдун, щоправда уже у 
знач но менших залах. Співали китайські та українські пісні. 

«LaVIVo» – зовсім молодий львівський гурт, як і його учасники  – студенти Львівської національної музичної академії 
ім. М. В. Лисенка. Та попри те, у скарбничці колективу уже чимало успішних виступів та перемог на різноманітних 
конкурсах. Про досягнення колективу, плани на майбутнє та його незвичний китайський репертуар розмовляємо 
із одним із учасників гурту Юрком Гадзецьким та Юрієм Котиком – головою Міжнародної громадської організації 
«Культурно-дослідницький центр України та Китаю «Ланьхва»» .

МОВА МУЗИКИ НАЙЗРОЗУМІЛІША:
УКРАЇНСЬКИЙ ГУРТ В ПЕКІНІ
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Мова музики

Китайська музика в основному одно- та двоголосна, тому 
наш багатоголосний виклад китайських популярних пісень 
– і сучасних, і народних – вразив і здивував слухачів, та, 
на щастя, сподобався. Одного разу навіть бачили плакат, 
який тримали глядачі «LaVIVo» ми вас любимо!». Ну і на 
автограф-сесію теж приходило чимало людей. 

– Наскільки важко співати китайською?
– Ну, непросто звичайно, абсолютно інша мелодика, 

але разом з тим дуже цікаво. Перед тим, як вчити слова ми 
обов’язково знайомимось із перекладом, щоб знати про що 
співаємо. Часто це філософські тексти, такі собі роздуми 
про життя. У нашому репертуарі вісім китайських пісень. 
Над вимовою нам допомагають працювати наші друзі, 
китайські студенти, які вчаться разом із нами. До речі, 
один з них співак Чжоу Шен бере зараз участь і успішно 
у китайському аналогу шоу «Голос країни» і ми за нього 
вболіваємо. А взагалі, найзрозумілішою є мова музики. До 
речі, українські пісні публіка теж дуже гарно сприймала. Ми 
співали в основному запальні веселі мелодії.  

– Пане Юрію, саме ви були ініціатором співпраці 
Міжнародної громадської організації «Культурно
дослідницький центр України та Китаю «Ланьхва»» з 
колективом. Як вона розпочалась?

– Ми готувались до відкриття українського центру 
Шанхаї. Хотілось порадувати і українську діаспору у 
Китаї і зробити приємне китайським партнерам. От ми 
і запропонували хлопцям додати до репертуару кілька 
китайських пісень. Аранжування нам зробив відомий 
київ ський джазовий композитор Олександр Сарацький. 
Результат перевершив усі наші сподівання, колектив одразу 
запросили виступити на XV міжнародному фестивалі мис-

тецтв у м. Шанхай, де він отримав приз глядацьких симпатій. 
І от тепер нове запрошення.

– До речі, – додає Юрій Гадзецький, – завдяки співпраці 
з Міжнародною громадською організацією «Культурно-
дослідницький центр України та Китаю «Ланьхва»» ми 
маємо тепер змогу записувати свої композиції у студії та 
знімати відеоролики. 

– А що означає назва колективу «LaVIVo»?
–  Спершу ми вигадали назву, щось таке мелодійне і 

щоб обов’язково вказувало на те, що ми зі Львова. Коли 
скласти разом великі літері у назві гурту, якраз і отримаємо 
Львів. Уже потім, я дізнався, що мовою есперанто, це 
означає «я живу». Тож сподіваємось на довге та щасливе 
творче життя.

– Дякую за розмову. Сподіватимемось, що 
попереду у вас ще чимало концертів, гастролей, нових 
здобутків та перемог. І не лише в Китаї.
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Го Кай — громадський діяч, співзасновник Міжнародної громадської організації 
«Культурно-дослідницький центр  України та Китаю «Ланьхва», захистив магістерську 
роботу за спеціальністю «Декоративно-прикладне мистецтво» (художнє скло) у 
Львівській національній академії мистецтв, редактор газети «Дивовижний Китай», 
популяризує українську культуру в Китаї та китайську в Україні. 

Історики та хроністи стверджували, що у давнину Львів можна було прийняти за портове місто, так у ньому було 
багато іноземців. Часи змінюються, але Львів і далі залишається відкритим для світу. Про те, як живеться у нашому 
місті представникам китайської діаспори розповідає співзасновник Міжнародної громадської організації «Культурно-
дослідницький центр України та Китаю «Ланьхва»» Го Кай

ГО КАЙ: «В УКРАЇНЦІВ Є БАГАТО РЕЧЕЙ,
ЯКИМИ ВОНИ ЗДАТНІ ВРАЗИТИ СВІТ»

– Пане Го, наскільки чисельною є китайська 
діаспора у Львові? 

– Китайська діаспора у Львові невелика. Це в 
основному студенти львівських вишів. Взимку нас 
було 109 чоловік, а зараз десь близько 80. Найбільша 
кількість китайських студентів у Львівській національній 
музичній академії імені Миколи Лисенка. Тут навчається 
67 китайських студентів та аспірантів.

Значно більші китайські общини, якщо можна їх так 
назвати, є у Києві, Одесі та на сході України. Але наш 
осередок, без перебільшення, унікальний. Це культурна 
діаспора – митці, музиканти, філологи. Це саме ті люди, які 
мають і можуть допомогти взаємозближенню двох культур – 
китайської та української, зламати стереотипи сприйняття, 
«наблизити» Китай до України і Україну до Китаю.

На заходи, які проводить Міжнародна громадська 
організація «Культурно-дослідницький центр України та 
Китаю «Ланьхва» приходять також люди, яких умовно теж 
можна віднести до китайської діаспори. Це громадяни 
України,  які мають етнічне китайське походження, тобто 
їхні  дідусі чи батьки були китайцями.  

– Чи знають вони китайську мову, дотримуються 
традицій?

– Ні, вони асимілювались, але тепер, завдяки нашим 
заходам мають можливість ближче познайомитись з 
культурою предків.  

– Чи беруть участь китайські студенти в акціях, 
які проводить Міжнародна громадська організація 
«Культурнодослідницький центр України та Китаю 
«Ланьхва»»?
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– Так, звичайно, адже вони перебувають далеко від 
дому, а це ще один шанс поспілкуватись, разом відзначити 
свята. Китайські студенти також активно долучаються і до 
організації свят, викладають на курсах китайської мови у 
Центрі мови та культури Китаю – «Ні Хао».

– Чому, на вашу думку, молоді китайці прагнуть 
отримати освіту в Україні?

– Освіта в Україні доволі дорого коштує. Дорожче, 
ніж, скажімо, у Польщі чи Франції. Але китайська молодь 
приїжджає до Львова вчитись, тому, що академічна мис-
тецька освіта тут просто чудова. Та, на жаль, інформації 
про це в Китаї не так багато. Тому і китайських студентів у 
Львові мало, а зараз їхня кількість ще зменшилась у зв'язку 
з останніми подіями в Україні. Навряд чи сюди повернуться 
ті, хто закінчив бакалаврат і навіть планував здобувати тут 
магістерську освіту. Родини категорично проти того, щоб 
вони вчились в Україні, бо вважають, що це небезпечно. 

У нас в Китаї тепер є спеціальні щоденні випуски 
новин про Україну, де передають інформацію про те, що 
відбувається на сході, а це, на жаль, не сприяє тому, щоб 
туристи чи студенти хотіли відвідати Україну. 

Є й інші проблеми. Китайська молодь приїжджає 
здобувати освіту в Україні ще й тому, що життя тут 
значно дешевше, аніж в країнах Європи. І це «плюс», 
проте українське законодавство забороняє іноземним 
студентам працювати. А тому, якщо в родини немає гро-
шей, то молода людина не зможе самостійно себе  утри-
мувати, навіть якщо має гроші на навчання. 

Як на мене, саме ці чинники є визначальними, чому 
так мало студентів з Китаю навчається у Львові. 

Українська влада мала б заохочувати приїзд студентів-
іноземців і не лише китайців, адже це сприяє створенню 
позитивного іміджу країни та й фінансово вигідно для вишів. 
Думаю, що над цим треба працювати і владі, і адміністраціям 
вишів. Укладати спеціальні програми з обміну студентами, 
запрошувати до себе китайських діячів культури та бізнесу, 
рекламувати себе. От, наприклад,  нещодавно у Китаї відбу-
лась велика міжнародна туристична виставка, де йшлося 
зокрема і про зелений туризм, були представники багатьох 
країн Європи, Росія, а України не було, хоча у вас є Карпати, 
куди не соромно запросити гостей.

Щоб широке співробітництво в усіх сферах було 
успішним, потрібно заручитись підтримкою китайського 

суспільства, потрібно створити позитивний образ україн-
ської держави. А саме таким шляхом, через молодь, 
представників культури – це зробити найлегше. Люди різні, 
як і світосприйняття та традиції, але мистецтво збли жує. А 
тому, одним із головних завдань, які ставлять перед собою 
представники китайської діаспори у Львові, є створення 
умов для зближення двох країн, ближчого знайомства з 
культурою та традиціями один одного.

Китайські випускники консерваторії, наприклад, 
при везуть у Китай ваші чудові українські народні пісні, 
пропагуватимуть класичну українську музику. 

– Чи спілкуєтесь із китайською діаспорою в інших 
містах України?

– Так, звичайно, але це приватні контакти. 
– А що знають в Китаї про Україну і зокрема про 

Львів?
– Донедавна у нас про Україну усі знали лише завдяки 

Андрію Шевченку та Чорнобилю, а тепер ще й через події 
на Донбасі.  Але в українців є багато інших речей, якими 
вони здатні вразити світ. Це ваш балет,  музика, малярство. 
І, скажу відверто, Львів вражає усіх моїх співвітчизників, 
які тут побували. Мало хто в Китаї уявляє собі, яке це 
гарне європейське місто, а, головне, що воно відкрите до 
співпраці, до сприйняття культур інших народів. 

Китайська діаспора у Львові має ще одну важливу 
місію – розвінчати міфи про Китай, які існують у вас в 
Україні.  У львівських магазинах неважко натрапити на 
книж ки про Китай, але часто там фотографії 10–15-ти 
річної давності. А країна дуже стрімко розвивається і 
якщо, наприклад, ти провчився чотири чи п'ять років за 
кордоном, то повертаєшся в уже цілком інший Китай. Існує 
стереотип, що Китай це країна дешевих неякісних товарів, 
але насправді Китай – це країна високих технологій. 

– Ви чудово розмовляє українською, скільки років 
вам знадобилось аби її опанувати?

– Я уже дванадцять років живу в Україні, так що часу 
було більш аніж достатньо.

О. Петрівська
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Інтерв’ю з паном Юрієм Котиком

Юрій Котик — громадський діяч, голова Міжнародної громадської організації 
«Культурно-дослідницький центр України та Китаю «Ланьхва», юрист, займається по-
пуляризацією української культури у світі, зокрема у Китаї, займається історичними, 
етнографічними та нумізматичними дослідженнями, мешкає у Львові, закінчив Львів-
ський національний університет ім. І. Франка, меценат археологічних експедицій, за його 
фінансової підтримки здійснено ряд археологічних досліджень на території України, як 
от знахідку неандертальця на території Львівської області.

Сучасний Китай впевнено завойовує провідні позиції у світі, до того ж Піднебесна відома своїми давніми традиціями 
та багатовіковою культурою. Тож не дивно, що сьогодні чимало країн прагнуть зближення із Китаєм, до поглиблення 
співпраці із ним на усіх рівнях. Про перспективи розвитку україно-китайських відносин та про те, як можна зблизити 
наші такі несхожі, на перший погляд, культури і чому це варто робити, говоримо сьогодні із головою Міжнародної 
громадської організації «Культурно-дослідницький центр України та Китаю «Ланьхва» паном Юрієм Котиком.

ІНТЕРВ’Ю З ПАНОМ ЮРІЄМ КОТИКОМ,
ГОЛОВОЮ МІЖНАРОДНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«КУЛЬТУРНО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ ТА КИТАЮ 
«ЛАНЬХВА»» 

– Пане Юрію, мабуть почнемо із назви вашої 
організації – «Ланьхва». Що вона означає? 

Назва нашої організації і справді варта особливої 
уваги. Ми об’єднали частинки двох ієрогліфів – «лань» 
від слова Україна – «Укелань» та «хва» – від слова Китай. 
До речі, «ланьхва»  у перекладі з китайської означає 
«орхідея». Отака гарна і водночас символічна назва.  

Наша організація ще доволі молода, проте тут працюють 
справжні ентузіасти, які цікавляться українською та ки-
тайською культурами. З нами співпрацюють також про-
фесіонали-сходознавці, що вже багато років займаються 
дослідженням китайської культури, історії та традицій. 
Ми намагаємось будувати культурні мости  між Україною і 
Китаєм, прагнемо зблизити наші культури, краще пізнати 
одне одного. Я вважаю, саме через культурну співпрацю 
потрібно піднімати інтерес до нашої країни в Китаї і навпаки. 
Львів — місто унікальне, недаремно його називають 
культурною столицею України, і наші зв’язки з Китаєм 
теж унікальні, бо йдеться у першу чергу не про бізнес, а 
культурні проекти. А народи насамперед поєднує саме 
культура, хоча економічні зв’язки, без сумніву, теж важливі. 

Маємо зробити усе, аби Україна перестала асо ціюватися 
у світі лише з Чорнобилем. І Львів із його величезним 
культурним та мистецьким потенціалом, багатовіковими 
історичними традиціями має бути беззаперечним лідером 
у цьому процесі . 

– Судячи з того, скільки львів’ян та гостей міста 
відвідують ваші мистецькі акції, презентації книг та 
виста вки, китайська культура в Галичині викликає 
значний інтерес, але наскільки наша культура та історія 
цікава китайцям? 

–  Дуже цікава. І це не перебільшення. Наприклад, 
нещодавно я дізнався про працю відомого китай ського 
дослідника, українознавця, професора Східно китайського 

педагогічного університету Чжао Юньчжуна «Україна: важкі 
кроки історії». Книга  висвітлює проблеми становлення 
Укра їни як держави, розповідає про нелегкий історичний 
шлях нашого народу. До того ж, вона написана китайським 
дослідником для китайського читача, а це не може не тішити. 
Бо якщо видаються такі книги, то можемо стверджувати, що в 
Китаї інтерес до України зростає. Звісно, я далекий від думки, 
що ця книга стане у Китаї бестселером, та навіть її поява є 
хорошим знаком. 

А щодо того, наскільки цікава для китайців наша 
культура, то хочу навести один яскравий приклад – 
минулого року на відкритті Українського Культурного 
Центру в Шанхаї виступив молодий мистецький колектив 
зі Львова, чоловічий вокальний гурт «La VIVo». Після  
цього хлопців одразу запросили на XV міжнародний 
фестиваль мистецтв у м. Шанхай, у якому приймали 
участь колективи із 150 країн світу. І львів’яни стали 
володарями «Призу глядацьких симпатій», а тепер го-
туються до гастролей Китаєм. Успіх? Безперечно, 
але знову ж таки — на цьому фестивалі український 
колектив виступав вперше за останні 15 років. Ро-
зумієте про що йдеться. Якщо ми хочемо, щоб про 
Україну знали в Китаї, потрібна державна підтримка, 
потрібний культурний піар України, і не тільки в Китаї, 
а в усьому світі. На цьому не можна економити. У Китаї, 
який вкладає у промоцію країни величезні кошти, 
кажуть, що в кожної держави є два крила: економіка і 
культура. Якщо немає культури, то не буде економіки. 
Все починається з культури.

– Ви згадали про відкриття Українського Куль
турного Центру в Шанхаї. На скільки мені відомо, 
це відбулось саме за ініціативою Міжнародної гро
мадської організації «Культурнодослідницький центр 
України та Китаю «Ланьхва».
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– Так, це правда. Разом з нами ініціатором виступила 
також Шанхайська компанія «Їнлун» (Шанхай Їнлун Інвестмент 
Менеджмент Корпорейшн ЛТД/Shanghai YingLun Investing Ma-
negement Co Ltd). Український Культурний Центр в Шанхаї 
було відкрито 24 серпня минулого року. Площа приміщення 
понад 900 кв. м. Його нам надали в оренду на п’ять років. 
Безкоштовно! Це перший український центр у Китаї, до цього 
наша діаспора не мала жодного осередку, тому відкриття 
цього своєрідного «Українського дому» стало справжнім 
святом. Українців у Шанхаї мешкає близько двох тисяч. Було 
приємно, що всі, хто прийшов на відкриття Центру, – не 
важливо, звідки вони приїхали до Китаю – з Одеси, Донецька 
чи Львова, були у вишиванках та розмовляли українською, 
хоча деякі з них з відомих причин дуже далекі від українських 
традицій та й культури загалом. Тож, як це не парадоксально 
на перший погляд, але  саме завдяки нашому центру у Шанхаї 
вони матимуть тепер змогу познайомитись з традиціями рідної 
землі. Наприклад, у грудні до малюків завітав святий Миколай і 
таке свято стало справжнім відкриттям для багатьох. 

Плануємо відкрити при центрові і недільну школу для 
маленьких українців. Сподіваємось, що зможемо сприя-
ти і економічний співпраці між двома державами. В 
Центрі регулярно відбуватимуться різноманітні виставки, 
фестивалі, концерти, покази модельних колекцій україн-
ських дизайнерів, презентації, а також бізнес-семінари, сим-
позіуми та круглі столи.  

Від жовтня минулого року ми видаємо в Україні  
першу українсько-китайську газету українською мовою 

«Дивовижний Китай», хочемо подібне видання заснувати 
і для української громади у Китаї.  

– Мабуть найбільший резонанс серед акцій, про ведених 
Міжнародною громадською організацією «Культурно
дослідницький центр України та Китаю «Ланьхва», викликав 
фестиваль «Китайський новий рік у Львові». Попри не 
надто численну китайську діаспору у Львові, він став 
масштабною культурномистецькою подією. 

– Коли ми започатковували фестиваль, було багато 
скептиків, які не вірили, що це зацікавить львів’ян. Та 
з’ясувалося, що це не так. Львів’яни, які  дуже люблять і 
шанують українські традиції, здатні також оцінити культуру 
та звичаї іншого народу. 

Торік фестиваль відвідало понад 30 тисяч гостей, 
серед яких, окрім львів’ян, були українські та іноземні 
туристи. Це наймасштабніша акція такого роду не лише 
в Україні, а й на теренах усього колишнього Радянського 
Союзу. Цього року ми готували ще ширшу та цікавішу 
програму, однак через ситуацію в країні прийняли рі-
шення скоротити її. Але сподіваємось, що наступного ро-
ку усі напрацювання та ідеї ми таки втілимо в життя. 

Знову ж таки, для проведення фестивалю ми самі 
шукали спонсорів, а дуже б хотілось отримати підтримку 
і від владних структур, адже такі заходи це чудова 
можливість не лише познайомити львів'ян із культурою 
Китаю, а й показати гостям фестивалю наше місто. Ще 
раз дозволю собі повторитися: Львів – давнє європейське 
місто, яке має чим пишатися, має чим дивувати та вражати, 
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а тому саме воно може і має дати імпульс до зближення 
культур двох наших країн. 

– Розкажіть детальніше про сам фестиваль.
– Як я уже казав, це найбільша і найяскравіша акція, яку 

проводить «Ланьхва». Святкування розпочинає уро чиста 
хода вогняних драконів, традиційних символів Нового року у 
Піднебесній. Гості мають змогу також скуштувати традиційні 
китайські страви і навіть навчитись їх готувати. Неабияке 
зацікавлення завжди викликають і майстер класи з кунг-
фу. Ну, і, звичайно, гала-концерт, на якому можна побачити 
китайські танці у виконанні українських танцюристів чи 
почути, як китаянка віртуозно виграє на цимбалах. Надовго 
запам’яталась гостям й інсталяція у формі лазерного шоу 
про легендарні винаходи китайського народу, які без 
перебільшення вплинули на розвиток людської цивілізації. 
Закінчується святкування грандіозним феєрверком. Пра-
цює святковий базар, є спеціальна програма для дітей.  

– Уже більш, як півроку у Львові діє перший в 
Україні Центр мови та культури Китаю – «Ні Хао», коли і 
як з’явилась ідея його створення, і наскільки успішним 
виявився проект?

– Знаєте, після наших акцій до мене часто підходили 
люди із запитанням, де можна вивчити китайську мову, 
довідатись більше про культуру Китаю. Якраз це і надих-
нуло нас на створення такого центру. Ми назвали його 
дуже просто – «Ні Хао», що в перекладі з китайської 
означає «доброго дня».

У центрі проводимо індивідуальні та групові курси з 
вивчення китайської, особливу увагу приділяємо дітям. 

Тут також можна переглянути спеціальні фільми про куль-
туру Китаю та взяти участь у різноманітних програмах та 
флеш-мобах. Викладають на курсах китайські студенти, 
які навчаються у Львові і добре володіють українською 
мовою. Завершивши навчання, учасники отримають 
спе ціальний сертифікат про закінчення курсів, а також 
зможуть відвідати Китай як волонтери чи учасники мо-
лодіжних таборів. Відкриття аналогічних центрів мови 
та культури Китаю ми плануємо також у інших великих 
українських містах. 

Навіть якщо людина не опанує китайську, а тільки по-
знайомиться з історією виникнення ієрогліфів та базовими 
основами мови, вона не пожалкує. Бо це надзвичайно цікаві 
речі. Це ціла філософія, своєрідне мистецтво, а для пе-
ресічного обивателя ієрогліф є усього лиш символом чогось 
складного, незрозумілого та заплутаного. 

Знаєте, завжди треба шукати те, що зближує. А у китай-
ській та українській (особливо у давній ще дохристиянській) 
культурах є чимало традицій, які перегукуються. Напри-
клад, українці на Святвечір завжди згадують предків, готу-
ють кутю, яку залишають на столі на ніч для душ померлих, 
які у цей час за повір’ям приходять провідати рідних. Те 
ж саме роблять і китайці під час святкування Нового ро-
ку. Або візьмімо, наприклад, наше давнє ще язичницьке 
свято Купала, яке відзначаємо 7 липня. Наші дівчата у цей 
день ворожать і пускають за водою віночки із свічечками. 
А китайці сьомого дня сьомого місяця (!) відзначають свій 
день закоханих і теж пускають за водою маленькі човни-
ки зі свічками. Або ще, наприклад, у Китаї, за святковим 
столом, ніхто не підіймає чарку, звертаючись до усіх при-

Китайський Новий Рік у Львові
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сутніх, а лише персонально. Така сама традиція й досі збе-
реглася у наших гуцулів. Такі речі ніхто не досліджував, 
але це надзвичайно цікаво.  

Цього року на основі договору з Управлінням освіти 
Департаменту гуманітарної політики Львівської міської 
ради стартував також пілотний проект факультативного 
вивчення у школах Львова мови, культури і традицій 
Китаю. Учні познайомляться з китайським живописом і 
традиційним ручним мистецтвом (паперові витинанки, 
виготовлення іграшок, сувенірів тощо), відбуватимуться 
майстер-класи з каліграфії. Участь у проекті наразі бере 
декілька шкіл (по одній з кожного району міста). 

Також плануємо проведення виставок, конференцій, 
семінарів та інших спільних заходів з питань освіти та 
культури з представниками КНР. У нас уже є чималий 
досвід проведення презентацій, організації виставок, так 
що сподіваємось, що все вийде.

– Наскільки ймовірним є сьогодні зростання еконо
мічної співпраці України та Китаю, і чи не «загубляться» у 
цій співпраці культурні зв’язки?

– Безперечно, економічні зв’язки зростатимуть. 
Економіка Китаю динамічно розвивається, і вона відкрита 
на світовий ринок, нам також є що запропонувати в 
економічній сфері китайським партнерам.

Та надійною основою для справді довготривалих 
і взаємовигідних стосунків може стати в першу чергу 
розвиток культурних зв'язків, взаємне пізнання культур 
наших народів. Ця думка  власне і є провідною ідеєю на-
шого Центру. Пізнаючи глибше один одного, вивчаючи 
історію, мову, культуру, ми і створимо фундамент для 
побудови надійних взаємовигідних економічних зв’язків 
між державами. Переконаний, що саме Львів дасть 
поштовх для поглиблення і розвитку такої співпраці, бо 
Міжнародна громадська організація «Культурно-дос-
лідницький центр України та Китаю «Ланьхва»» чи не 
єдина громадська структура, яка намагається створити 
сприятливий ґрунт для культурного та економічного 
партнерства двох країн. 

Відкриття Українського культурного центру в Шанхаї

О. Петрівська
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У загальноосвітній системі України вивчення китайської 
мови має певну історію. 1956 року в школі-інтернаті № 1 
м. Києва (школу відкрили для дітей іспанських комуністів 
у 1936 р.) було запроваджено поглиблене вивчення 
китайської мови. Першими викладачами були І. К. Чирко, 
М. І. Литвиненко. І. К. Чирко був добре відомий як перекладач 
з китайської на українську мову творів Лу Сіня та Мао Дуня. 
Прекрасний знавець китайської культури, завдяки йому 
українці ознайомилися з класичною та сучасною китайською 
літературою, відома його дружба з Ге Баоцюанем, який 
переклав твори Т. Г. Шевченка китайською мовою. І. К. Чир-
ко здійснив велику організаційну та методичну роботу, 
пов’я  зану з вивченням китайської мови. Він був першим 
заступником директора з китайської мови в цій школі.

Упродовж багатьох років у школі працював М. І. Литви-
нен ко, випускник Харбінського політехнічного інституту, 
що блискуче знав не тільки китайську, а й японську мови. 
Написані М. І. Литвиненком навчальні матеріали для старших 
класів (видані 1972 р.) тривалий час використовувались 
у школах з поглибленим вивченням китайської мови. Ве-
ликий практичний досвід підказував йому вибір лексико-
граматичного матеріалу для успішного оволодіння основами 
китайської граматики.

Серед перших київських учителів китайської мови були 
ви  пускники Ленінградського, Ташкентського держав них 
уні вер  ситетів: Ф. С. Зінгер, Г. М. Минка. Сьогодні в гімназії 
успішно працюють випускники англо-китайського відділення 
факультету іноземних мов Читинського педагогічного інсти-
туту (Забайкальський державний гуманітарно-педа гогічний 
уні верситет): Н. О. Орчинська, О. Мінко, Л. Г. Сократова,          
К. С. Мілюк, В. А. Чжен, Т. В. Павленок.

Звертаючись до історії школи, необхідно сказати, 
що вона була однією з базових при Міністерстві освіти 
колишнього СРСР, тому в Києві не один раз проводились 
семінари викладачів китайської, в роботі яких брали 
участь відомі вчені-китаєзнавці Москви, Ленінграда. 
На цих семінарах обговорювали програми з китайської  
мови, проводили дискусії, пов'язані з написанням та 
апробацією підручників. Комісію вченої методичної ради 
з китайської мови при Міністерстві освіти СРСР очолював 
доктор філологічних наук, професор В. І. Горєлов, який 

був почесним членом багатьох навчальних закладів 
Китаю. У той час він очолював кафедру китайської мови 
та мов Індокитаю і Південно-Східної Азії Міжнародного 
державного інституту міжнародних відносин.

Комісія в 1979–1991 роках затвердила і видала 
підручники та посібники (редактор С. О. Коршикова) для 
1–9-х класів. Це був досвід плідного співробітництва вчених 
та педагогів-практиків. Серед них К. В. Тин (Чита, Санкт-
Петербург), Є. І. Молчанова, М. В. Соколов, Чжао Нюлань, 
Н. А. Деміна (Москва), Ф. С. Зінгер, М. І. Литвиненко (Київ), 
Ю. В. Рюнін (Санкт-Петербург) та ін.

Завдяки такій організації роботи в школах з поглибленим 
вивченням китайської мови, яку провадило Міністерство 
освіти СРСР (куратор-методист Л. Ф. Веліканова), було 
досягнуто відповідного рівня викладання китайської мо-
ви. Зазначимо, що до 90-х рр. минулого століття шкіл з 
поглибленим вивченням китайської мови було небагато: Мос -
ква, Ленінград, Київ, Владивосток, Хабаровськ, Чита, Ташкент, 
Наманган, Забайкальськ. Отже, можна було опе   ра тив но 
прий мати всі необхідні рішення.

Велике значення для викладачів китайської мови мали 
стажування при Інституті країн Азії та Африки Московського 
державного університету ім. М. Ломоносова. З 1985 року 
за сприяння Міністерства освіти СРСР та УРСР почались 
стажування вчителів китайської мови у КНР (Пекін, Нан-
кін, Чунцін, Харбін). Така цілеспрямована науково-орга-
нізаційна та науково-методична робота стала основою 
для зміцнення та розвитку традиції вивчення китайської 
мови в школах України. Сьогодні в Україні кількість шкіл, 
де вивчають китайську та інші східні мови, стільки само, 
скільки їх було в свій час у колишньому СРСР (Львів, 
Луганськ, Одеса, Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Чер-
каси, Автономна Республіка Крим).

Як зазначає головний спеціаліст Міністерства освіти 
і науки О. Я. Коваленко: «Сучасний стан міжнародних 
зв’язків України в різних сферах багатовекторної діяльності, 
вихід її на європейський та світовий простір, нові політичні, 
соціально-економічні та культурні реалії потребують пев-
них трансформацій також і на ниві освіти як важливого 
державного інституту, а також у царині навчання іноземних 
мов. У світовому співтоваристві іноземна мова дедалі біль-

Віра Чжен — завідувач кафедри східних мов Київської гімназії східних мов №1, з 1993 
по 2012 — заступник директора з іноземних мов. Автор і співавтор програм вивчення 
китайської мови. Організатор і член журі відбіркового українського туру міжнародного 
конкурсу «Китайський міст». Ініціатор створення шкіл мовних стажувань учнів у 
Харбіні (1989 г.), Шанхаї (2002 г.), Чанчуні (2012, 2013, 2014 р.р.).

У загальноосвітній системі України вивчення китайської мови має певну історію. 1956 року в школі-інтернаті № 1 м. Києва 
(школу відкрили для дітей іспанських комуністів у 1936 р.) було запроваджено поглиблене вивчення китайської мови.

КИТАЙСЬКА МОВА В УКРАЇНІ – П’ЯТДЕСЯТ РОКІВ
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ше відіграє роль засобу міждержавного спілкування». 
Сучасна суспільно-політична дійсність, отже, нагально 
потребує розвитку в системі вивчення іноземних мов, зо-
крема східних. Невипадково в 1991 році школу-інтернат 
№ 1 перетворено на гімназію східних мов. Нині тут разом 
із китайською викладають також інші східні мови: японську, 
арабську, гінді, турецьку, перську, в’єтнамську, корейську. 
На основі навчальної методології китайської мови, що 
склалась у гімназії в 1960–1980-ті роки, розвивається 
система викладання інших східних мов.

У зв’язку з цим виділимо один важливий аспект. Вчені 
зазначають, що «сходознавство як наукова дисципліна в 
рамках світового комплексного регіонознавства відрізняється 
від інших суспільних наук значно більшою комплексністю. При 
вивченні країн Азії та Африки передбачається необхідним 
навіть деяке переосмислення загальних теорій. Для спе-
ціаліста-сходознавця будь-якого профілю вкрай важливо 
оволодіти не тільки мовою та літературою, а й культурою, 
історією, економікою всієї зони Сходу». Йдеться про куль-
турологічний підхід у викладанні східних мов.

Досвід роботи гімназії східних мов описав П. П. Анто нюк, 
який працював директором більше 20 років. У викладанні 
східних мов він, насамперед, виділяв куль турологічну 
складову. Вивчаючи мову іншої країни, діти мають знати 
історію і культуру цієї країни. Без бачення цьо го «навчання 
дітей мови іншого народу є оманою, не розумінням основної 
психологічної технології навчання дітей». Тому обов’язковою 
умовою є вивчення живопису, музики, хореографії і в цілому 
культури країн, мови яких вивчають учні в школі. Гімназія 

постійно підтримує контакти з посольствами КНР, Республіки 
Корея, Японії, Туреччини, Індонезії та ін., які направляють до 
закладу своїх спеціалістів, зокрема й хореографів. За їхньої 
допомоги діти навчаються рухів та ритмів народів Сходу.

Необхідно згадати й інший напрям у роботі. У київській 
гімназії йде цілеспрямована наукова робота серед учнів 
старших класів. З 2000 року гімназія разом з університетом 
«Східний світ», створеним на її базі вченими Інституту 
сходознавства ім. А. Ю. Кримського Національної академії 
наук України і Київського державного лінгвістичного уні-
верситету, проводять наукові семінари, конференції та олім-
піади. У дітей є можливість спілкуватися з українськими 
вченими-сходознавцями Ю. М. Кочубеєм, В. О. Кіктенком, 
О. Б. Бубенком, Д. А. Радивіловим, С. В. Капрановим, 
О. А. Бордиловською, В. А. Рубелем та ін.

Нині гімназія відроджує зв’язки з провідними школами 
Росії, в яких також поглиблено викладають китайську та інші 
східні мови. 2006 року у шостій київській олімпіаді східних 
мов брали участь діти з Москви та Санкт-Петербургу. Хотілося 
б розширити географію спілкування, залучаючи вчених, 
авторів програм, підручників та навчальних посібників, 
учителів-практиків, студентів, аспі рантів з інших вищих нав-
чальних закладів Росії.

2002 року гімназію відвідала делегація Міністерства 
освіти КНР відділу «Китайська мова як іноземна». 
Досвід та система роботи Київської гімназії східних мов 
узагальнювався китайськими спеціалістами і отримав 
схвалення на рівні Загальнокитайського зібрання На род-
них представників КНР.
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Київська гімназія східних мов №1
Київська гімназія східних мов №1 з поглибленим ви-

вченням окремих предметів (китайська, японська, арабська, 
турецька, перська, гінді, корейська мови) є унікальним за 
історично сформованими технологіями викладання держав-
ним закладом у м. Києві, де школярі мають можливість ви-
вчати іноземні східні мови, отримуючи разом з тим повну 
середню освіту.

В 2011 році  навчальному закладу виповнилось 75 років, 
з 1957 року за  рішенням українського уряду в Святошино – 
живописному місці була заснована Київська загальноосвітня 
школа-інтернат №1 з поглибленим вивченням китайської 
мови з 1-го класу. В радянські часи єдина в Україні школа-
інтернат була підпорядкована Міністерству освіти СРСР. 1986 
року відновились, стали розширюватися українсько-китайські 
освітньо-культурні зв’язки, які були розірвані в 1962 році. 
1988 року були налагоджені творчі зв’язки з Харбінською 
вищого розряду школою №6 (КНР, провінція Хейлунцзян).

В 2002 році зав’язалися творчі зв’язки з Цзядінською 
школою №2 вищого розряду (м. Шанхай, КНР).

В 2012 році налагоджені контакти зі школою вищого 
розряду «Світло Китаю – Цивілізація» району Цзядін 
(м.  Шанхай, КНР). Здійснювалось стажування вчителів 
і учнів в 1989 р., 2002 р., 2007 р., 2008 р., 2012 р.,  
2013 р. 

В 1991 році навчальний заклад отримав статус гім-
назії-інтернату східних мов №1. З 1991 року гімназисти 
вивчають японську мову.

З 1992 року почалось вивчення перської, арабської, гінді.
Турецьку мову вивчають з 1993 року; корейську – 

з 1996 року. З 1998 року вивчають в’єтнамську мову. З 

2004 року – індонезійську мову (факультативно). З 1-го 
класу викладається англійська мова.

Київська гімназія східних мов №1 працює над реа лізацією 
положень «Концепції вивчення східних мов» (2008 р.) і реалізує 
поставлені навчально-виховні завдання, впроваджуючи в 
процес прогресивні педагогічні технології.

Навчальні програми, навчальні посібники, зошити, слов-
ники, за якими навчаються вихованці гімназії, роз робляються 
педагогами гімназії під керівництвом лабораторії ви вчення 
іноземних мов Інституту педагогіки Академії пе дагогічних наук 
України, в співробітництві з Інститутом Конфуція (КНР).

Випускники Гімназії
Традиційно випускники поповнюють ряди схо дознавців, 

працівників Міністерства іноземних справ, цьому немало 
сприяє хороше знання східних мов. 

Викладання іноземних мов на сучасному рівні виходить за 
філологічні рамки і не обмежується вивченням слів і правил 
граматики, тому вже в початковій школі діти знайомляться 
з культурою народів-носіїв мов, які вони вивчають, укладу 
їх життя, національного характеру, тра дицій, в гімназії 
реалізується програма ознайомлення іноземних громадян з 
культурою і традиціями України.

Програма гімназії східних мов №1 з поглибленим 
вивченням окремих предметів будується на ідеї освоєння 
широкого поля гуманітарних і природничо-наукових знань, 
де тісно переплітаються культури України та Китаю, України 
й Японії, України та Лівану, України та Туреччини, України та 
Республіки Корея, України й Індії, України й Ірану, України та 
В’єтнаму, України й Індонезії.

Крім того, з урахуванням специфіки гімназії східних мов 
вводяться нетрадиційні для середньої школи пред мети. 
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Наприклад, країнознавство.
«Подорожуючи» країнами і континентами, учні знайом-

ляться з традиціями народної художньої культури, з основними 
пам’ятками народної творчості, з шедеврами класичного мис-
тецтва і формами їх збереження (музеї, театри, виставкові 
зали; в Китаї це Палац Гугун, Пекінська опера, стадіон «Пта-
шине гніздо» в Пекіні, зали ЕКСПО-2010 в Шанхаї),  з сучасним 
мистецтвом і новими формами його поширення за допомогою 
сучасних інфор маційних технологій.

Східні країни
Більшість східних країн ідуть попереду світового 

науково-технічного прогресу. Тому східні мови в Україні 
користуються  великим попитом серед молоді і стають 
життєво необхідними.

Київська гімназія східних мов №1 займає особливе 
місце в системі міжнародних українсько-східних культурних 
і освітніх взаємовідносин.

Формування світоглядних якостей в учнів, які вивча-
ють східні мови, дозволяє їм брати участь в безконфлік-
тній творчій інноваційній діяльності, тобто такій творчос-
ті, яка не відкидає досвід старшого покоління. Без такого 
куль турно-виховного компоненту неможливе формуван-
ня повноцінної комунікативної компетенції.

Надзвичайно корисним при навчанні східних мов є 
ви вчення безеквівалентних мовних форм на всіх рівнях 
мовної системи, завдяки чому поширюється досвід учнів 
у засвоєнні понять, формуються специфічні уміння і на-
вички, збагачується система мовних засобів, необхідних 
при спілкуванні.   

Китайська мова  викладається в Київській гімназії східних 
мов №1 з 1957 року. Учні займаються за програмою, 
розрахованою на школярів спеціалізованих середніх шкіл 
з поглибленим вивченням китайської мови (1–11 класи, 
2011). З 2007 року гімназія працює в тісній співпраці з 
Інститутом Конфуція. Спільно з китайськими викладачами в 
гімназії запроваджуються інноваційні методики викладання 
китайської мови, спираючись на ультрасучасні підручники, 
видані в Китаї «Весела китайська», «Повсякденна китайська 
мова: Ефективне спілкування». Використовуючи «звукову 
ручку», учні з інтересом занурюються в атмосферу спіл-
кування під керівництвом учителя і носія мови, ця система 
не тільки розвиває вміння учнів в ефективному опануванні 
китайської мови, а й збагачує їх знання про стародавню 
китайську цивілізацію.  

Дуже багато нам дає співпраця з Інститутом Конфуція, 
безпосередньо з директором Інституту Конфуція при На-
ціональному Київському державному університеті імені Та-
раса Шевченка паном Сунь Кевенєм. Інститут Конфуція  – 
це не університет в звичайному значенні цього слова, це 
організація для просування, поширення китайської мо-
ви і культури, освітнього та культурного обміну. Інститут є 
некомерційною структурою, що відображає інтереси сус-
пільства. Головне завдання Інституту Конфуція по лягає в 
тому, щоб усім, хто вивчає китайську мову, в будь-якому 
куточку світу, надати допомогу, забезпечити нормативними, 
професійно підготованими, сучасними навчальними мате-
ріалами з китайської мови; забезпечити найбільш регу-
лярним, найважливішим каналом вивчення китайської мови. 

Починаючи з листопада 2004 року, коли був створений  
перший у світі Інститут Конфуція в Південній Кореї, зараз уже 
відкрито 400 Інститутів Конфуція  в 100 країнах і регіонах  світу. 
Вони стали світовим брендом, культурною і гуманітарною 
платформою для просування викладання китайської мови 
та поширення китайської культури. В Україні вже діють 
п’ять Інститутів Конфуція, і тільки один Клас Конфуція. 
Ми пишаємося тим, що цей, єдиний в нашій країні Клас 
Конфуція, відкрився в Київській гімназії східних мов №1. Це 
ми розглядаємо як свідчення того, що зусилля педагогічного 
та учнівського колективу гімназії щодо підвищення якості 
навчання дають позитивні результати. 

Виступаючи на 10-й ювілейній Національній науковій 
конференції, що відбулася в стінах Київської гімназії 
східних мов №1 у травні 2014 року, Сунь Кевень 
сказав: «Київська гімназія східних мов  стала відомою в 
Україні освітньою базою і колискою талановитих дітей, 
що вивчають китайську мову, її давня історія, рівень 
викладання  викликають повагу і захоплення в Китаї. 
Посольство Китаю в Україні, китайський уряд завжди 
дають високу оцінку діяльності вашого закладу. Успішне 
проведення сьомих змагань «Китайський міст», успіхи 
обдарованих учнів гімназії зробили Київську гімназію  
східних мов відомою китайському народові. Через по-
пуляризацію, поширення змагань «Китайський міст», 
через подорожі та навчання обдарованих учнів та   
ерудованих українських вчителів китайської мови вашої 
гімназії з півночі Китаю від Чанчуня, Харбіну й на південь, 
до Куньміну, провінція Юньнань, у китайського народу  
склалося гарне враження про українців, що вивчають 
китайську мову». 

Учасники конференції – вчені Національного інституту 
педагогіки, Національного університету імені Тараса 
Шевченка, працівники Міністерства освіти і науки України, 
фахівці освітніх установ  міста Києва – зустріли оплесками 
високу оцінку вкладу педагогічного колективу гімназії в 
налагодженні плідної співпраці з китайськими колегами. 

На завершення свого виступу Сунь Кевень розповів 
про перспективи подальшої роботи в цьому напрямі: «В 
минулому році, після візиту до Києва керівників Штаб-квар-
тири головного офісу Інституту Конфуція, склалося ще глиб-
ше розуміння діяльності Київської  гімназії східних мов, що 
утвердило наше переконання в необхідності подальшого зміц-
нення спів ро бітництва і підтримки. В найближчі роки Інститут 
Конфуція має наміри разом з Київською гімназією східних мов 
збільшити динаміку співробітництва в сфері обміну вчителями 
та учнями, написання навчальних посібників, фінансування 
і культурних заходів. В діалозі ХХІ століття, цінність культури 
і мови набуває дедалі більшої ролі, тож давайте працювати 
разом, спільно розвивати, творити світле, прекрасне майбутнє 
для  обміну між Китаєм та Україною  в галузі мови та культури!».
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Євгенія Гобова — кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник 
відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. 
Серед наукових зацікавлень: фонологія сучасної китайської мови, мовна політика 
Китаю, історія формування національної мови путунхуа. Викладає китайську та 
в’єтнамську мови у вишах Києва, працює над створенням «Китайської бібліотеки» 
при Національній бібліотеці України ім. Вернадського.

Цього літа мені пощастило взяти участь в унікальній програмі для молодих китаєзнавців, що була організована 
Міністерством культури Китаю спільно з Китайською Академією суспільних наук. З різних країн світу, від Мексики 
до Південної Кореї, зібралися 18 учасників, молодих людей, що займаються дослідженням Китаю, його історії, мови, 
економіки, міжнародних відносин, культури та мистецтва. Дехто з учасників вже досяг чималих успіхів у своїй сфері 
діяльності, дехто, як і я, тільки робить перші кроки в цьому напрямку.

КИТАЙСЬКА МРІЯ ДЛЯ МОЛОДИХ КИТАЄЗНАВЦІВ

У першій частині програми ми відвідували лекції видатних 
китайських вчених та діячів культури, після цього наше 
навчання продовжилося у різних науково-дослідницьких 
інститутах Академії суспільних наук, сто личних університетах 
та закладах Міністерства куль тури, відповідно до спе-
ціальності та зацікавлень кож ного учасника. Загальні ле-
к ції виявилися напрочуд різноманітними та цікавими 

для всіх із нас. Майже кожна лекція закінчувалася дуже 
жвавими дискусіями та обговореннями. І не дивно – нечасто 
випадає нагода поспілкуватися із всесвітньо відомомим 
письменником Ван Меном, чи видатним економістом Лі 
І’ніном, чи талановитим перекладачем Сюй Юаньчуном. 
Більшість з учасників програми вже давно полишила сту-
дентські лави, а дехто вже й з учня сам став учителем, але 
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тим приємніше було знову повернутися до навчання, хоча б 
на кілька тижнів зануритися у це напівзабуте відчуття. Але 
це були не просто лекції та не просто студенти – це було 
повноцінне спілкування фахівців з різноманітних галузей 
знань, котрих об’єднав професійний інтерес до Китаю. 

За ці кілька тижнів ми мали нагоду не лише зібрати 
матеріали для своїх дослідницьких потреб та прослухати лекції 
видатних спеціалістів, але й влитися у ритм життя Пекіну, 
ознайомитися з його історією та сучасним життям. В цьому, 
зокрема, нам допомогли екскурсії, гостинно влаштовані 
організаторами з Міністерства культури. Від прогулянки За-
бороненим містом і до дегустування качки по-пекінськи – в 
програмі нашого дозвілля знайшлося місце для всього, що 
варто зробити перебуваючи в столиці Піднебесної.

Окремо хотілося б подякувати організаторам нашого 
навчання у Пекінському університеті мови та культури – 
професорам Хуан Чжоюе та Сюй Баофену, що так гостинно 
прийняли нас і влаштували настільки різноманітну та 
насичену подіями й враженнями програму. Адже окрім 
щоденних лекцій та візитів до бібліотек, книгарень і музеїв 
Пекіну, для нас було організовано дводенну подорож 
до міста Ченде, провінція Хебей. Дорогою ми відвідали 
село Луаньпінсянь — місцевість, де свого часу збирали ся 
матеріали для створення єдиної унормованої китайської 
мови путунхуа, і де й досі чистоті вимови місцевих жителів 
позаздрить будь-який житель Пекіну. Там ми мали дійсно 
рідкісну нагоду поспілкуватися з літніми вчителями сіль-

ської школи, що були свідками тих часів, коли процес 
творення національної мови тільки починався. 

Далі наш шлях лежав до міста Ченде, що лежить в горах 
на північ від Пекіну. Після липневої столичної спеки було 
надзвичайно приємно опинитися у Бішу Шаньчжуан – літній 
резиденції імператора, та трохи відпочити від напружених 
пекінських буднів. У цій подорожі ми мали змогу побувати у 
найбільшій імператорській резиденції, побачити найбільшого 
дерев’яного Будду та... потрапити у найсильніший дощ, котрий, 
втім, зосім не зіпсував нам ані настрою, ані вражень. 

За ці кілька тижнів знайшовся час для всього — я 
встигла побачити Китай, поспілкуватися з однодумцями 
з різноманітних куточків світу, розказати китайським 
колегам про Україну. Маю сподівання, що це лише початок 
наших дружніх відносин із Пекінським університетом мови 
та культури і в подальшому на нас чекає плідна співпраця, 
адже зі свого боку співробітники університету також 
проявили неабияку зацікавленість щодо українського 
китаєзнавства та України загалом.

Наостанок хотілося б висловити свою щиру вдячність 
всім тим, хто втілив цю програму в життя та всім тим 
лекторам, професорам Пекінського університету мо ви 
та культури, перекладачам і волонтерам, котрі докла-
ли стільки зусиль для організації цієї програми, та осо-
бисто пані Чжан Яньбо, аташе з питань культури при 
Посольстві КНР, котра запросила мене взяти участь у 
цьому чудовому заході.
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Олександр Храпачов — виріс в місті Запоріжжі. В 2000 році під час навчання 
в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури в місті 
Києві поступив на факультет образотворчого мистецтва, кафедру живопису 
і композиції. З 2008 року член Національної Спілки художників України в місті 
Києві. 2008 – 2009 – стажування в КНР. 2010 рік – закінчив асистентуру-
стажування. З 2009 року на викладацькій роботі на кафедрі живопису і композиції 
в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури. З 2002 
року – учасник всеукраїнських трієнале та інших виставок Національної спілки 
художників України. Провів безліч персональних і групових виставок в Україні, 
Росії, Китаї, Великобританії, Польщі та ін.

Упродовж останнього півстоліття керівництво китайської держави велику увагу приділяє міждержавним взаємовідносинам, 
заохочуючи свою молодь їхати навчатись до інших країн, вивчати їхню культуру, мистецтво, науку. Щороку до Національної 
академії образотворчого мистецтва і архітектури приїжджають китайські студенти. Повертаючись до Піднебесної після захисту 
дипломів, вони викладають за здобутим фахом у вищих та середніх навчальних закладах або збагачують свої традиційні погляди 
новими пошуками.

УКРАЇНСЬКІ ХУДОЖНИКИ
В СУЧАСНОМУ МИСТЕЦЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ КИТАЮ

Завдяки цьому живописна культура Китаю набула ши-
роких методів творчого самовираження. Бо на початку 
двадцятого століття, коли там переважала класична ки-
тайська графіка (вона виконується і до сьогодні на дуже 
високому р івні), китайські митці не знали такого поняття, 
як живопис, в європейському розумінні, і сенсу в цього ху-
дожнього напрямку. Сьогодні імпресіоністичні тенденції, 
методи побудови класичної картини, узяті з європейського 
мистецтва, використовуються у вихованні мистецьких кад-
рів Піднебесної. 

Автором даної статті здійснено аналіз українсько-ки тай-
ських відносин на підставі власного досвіду. Перебуваючи 
в Китаї протягом дев’яти місяців у 2008–2009 рр. та 
2012 р., він спілкувався з мистецьким середовищем та 

поціновувачами мистецтва, мав можливість ознайомитись з 
сучасним китайським мистецтвом та фондами в художньому 
інституті та художньому відділенні інституту Тіхуа в Пекіні; 
відвідати навчальні майстерні різних курсів, в тому числі 
дипломників цих навчальних закладів, виставки та майстерні 
провідних художників Китаю в Пекіні та в його області (зо-
крема в селищі художників де нараховується близько трьох 
тисяч митців, якими власноруч збудовані майстерні та 
галереї; на околиці цього селища, серед кукурудзяного поля, 
височіє музей сучасного мистецтва, побудований місцевим 
меценатом, де експонуються виставки найкращих сучасних 
китайських художників). Мені пощастило ознайомитися з 
експозицією художнього музею та відвідати мистецький 
район у центрі Пекіна під назвою «798», де у приміщеннях 
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величезного покинутого заводу відкрилося близько сотні 
сучасних галерей та виставкових залів (кожна з галерей 
спеціалізується на певному напрямку мистецтва, створюючи 
загальну вражаючу атмосферу творчого середовища), 
а також майстерні, виставкові зали та поспілкуватися з 
художниками в містах Шанхаї, Сучжоу, Усі.

Живописній школі Національної академії образотворчого 
мистецтва і архітектури китайці приділяють величезну увагу. 
Наших художників постійно запрошують до Китаю, як на ви-
кладацьку роботу, так і для участі у пленерах, для проведення 
персональних виставок. Були на викладацькій роботі, брали 
участь у пленерах та експонували свої твори В. Баринова-Ку-
леба, О. Бєлянський, С. Брахнов, М. Гуйда, Т. Гончаренко, С. 
Зорук, О. Храпачов, інші професори та викладачі НАОМА. 
Брали участь у пленерах та експонували свої твори О. Власов, 
В. Гурін, В. Забашта, А. Зорко, О. Ковальчук, І. Ковтонюк, О. 
Лопухов, О. Одайник, А. Чебикін, І. Пилипенко, А. Цой, А. Ялан-
ський, О. Ясенєв та інші.

Персональна виставка Т.Н. Яблонської в Шанхаї експо-
нувалася стараннями її дочки Атаян Гаяне. Ця виставка набула 
великого розголосу і отримала багато прекрасних відгуків 
китайських митців та поціновувачів мистецтва. Трохи згодом 
вийшла в світ чудова книга про художницю, у якій висвітлені 
усі періоди її творчості. Ця перша фундаментальна книга 
про відому українську художницю була надрукована в місті 
Ханчжоу за підтримки китайських професорів-художників 
цього міста. 

Українські художники приїжджають до Китаю, пишуть 
живопис — місцеві краєвиди, приносячи своє бачення 
сприйняття навколишнього середовища, адже митець 
спро можний заглиблюватись в бачене ним середовище, 
відчувати його глибину, інтуїтивно здогадуватись про історію. 
Справжній художник бачить  в очах людини цілий всесвіт, 
про який неможливо повноцінно розповісти словами, але 
можна відобразити в живопису. Такі твори, які китайці потім 
бачать на виставках у своїй країні, впливають на них, дають 
можливість сприймати свій рідний світ інакше. На мою думку, 
це і є мистецький вплив на самоусвідомлення китайського 
громадянина. Індивідуальне стилістичне самовираження кож-

ного митця також помітне при спогляданні на полотно. Інди-
відуальні творчі властивості кожного українського ху дожника 
по-своєму впливають на мистецьке середовище Китаю, 
формуючи нову субкультуру творчого бачення в художніх 
колах окремо узятих провінцій і міст. 

До речі, в селищі художників біля Пекіну є галерея 
російського мистецтва, в якій представлені твори 
провідних художників Санкт-Петербурзької академії мис-
тецтв ім. І. Ю. Рєпіна. На території селища також працюють 
митці з інших держав та культурно-економічно занедбаних 
провінцій Китаю. Усі вони створюють нову атмосферу 
сучасного мистецтва в Китаї. Книги і каталоги активно дру-
куються і розповсюджуються по економічно стабільних 
районах КНР. 

Велику увагу китайські митці приділяють живопису з 
фотографії. Наприклад, у нас домінуючим є пленерний 
живопис, вивчення натурного матеріалу – у них, навіть у 
фондових музейних експозиціях, переважає живопис з 
фотографій, тобто фотографічний реалізм, а не творчо 
осмислений. Робота з фотографії навіть знаходить схвалення 
вищого художнього закладу Китаю, але це – їхнє бачення. 
Тому вони запрошують нас, аби побачити наше мистецтво 
і навчитися йому, і, можливо, мине небагато часу, і вони 
зможуть досягти такого рівня, що ми будемо вчитися у них.

Міжнаціональні відносини популяризують українське 
мистецтво у світі. На сьогоднішній день творчість наших 
митців цінується не тільки в Китаї, але і в інших державах, 
займаючи провідні позиції. А причина тому – збереження 
традицій нашої мистецької школи у вищому навчальному 
закладі України – Національній академії образотворчого 
мистецтва і архітектури, адже у своїй діяльності її викладачі 
ставлять акценти на збереженні традицій живописної 
школи, закладених фундаторами художнього вузу в 1917 
році. Щоправда, мистецька школа упродовж десятиліть 
трохи змінилась, інтегруючись у нові погляди на мистецтво, 
але стрижень реалістичного мистецтва залишився і до 
сьогодні. Глибоке вивчення науки, куль тури, історії і фі-
лософії своєї та інших держав надає можливість посісти 
провідне місце у світовій мистецькій культурі. 
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Чжен Шенган – відомий китайський художник, дизайнер. Народився в Шанхаї. 
Учасник багатьох виставок на батьківщині та в Україні, Іспанії, Португалії. З  
успіхом пройшли його персональні виставки у Шанхаї. Кілька років навчався та 
проживав в Україні. 2013 року за підтримки Міжнародної громадської організації 
«Культурно-дослідницький центр України та Китаю «Ланьхва»» видав в Україні 
книгу «Листи коханій. Література у живописі», яку ілюстрував власними роботами.
Чжен Шенган бере активну участь у проектах, що проходять у рамках культурних 
обмінів між Україною та Китаєм, докладає чимало зусиль аби налагодити тісні 
мистецькі контакти між країнами, очолює Український культурний центр у Шанхаї.

Чжен Шенган належить до тих митців, які прагнуть поєднувати різні стилі, традиції та техніки. Відомий на батьківщині 
художник, успішний дизайнер та бізнесмен, відвідавши на батьківщині виставку українського сучасного мистецтва, він без 
зволікань залишив усе і поїхав навчатись до Києва, до Національної Академії Мистецтв. Про те, як вдається митцю поєднати 
непоєднуване на перший погляд – традиційний китайський та європейський, зокрема український, живопис, про його враження 
від України та плани на майбутнє розмовляємо зі знаним  китайським художником Чжен Шенганом.

ХУДОЖНИК ЧЖЕН ШЕНГАН: «ПРАГНУ ПОГЛИБЛЮВАТИ 
ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ МІЖ НАРОДАМИ»

– Пане Чжен, розкажіть, будь ласка, про свою 
родину, адже ви не перший  художник в сім’ї? 

– Так, це правда. Мій дідусь Чжен Учан був видатним 
істориком мистецтва, художником та педагогом. Він – автор 
єдиної на сьогодні в Китаї фундаментальної книги «Повна 
історія китайського мистецтва». Батько, Чжен Сяотон —  ві-
домий педагог і художник. Він і досі є активним учасником 
мистецького життя Китаю.

– Чи вплинули рідні на вибір вами майбутньої 
професії? Коли ви почали малювати?

– Ще вісімдесят років тому мій дідусь написав: «Стати 
бджолою, полетіти у сад мистецтв усіх країн і народів, 
зібрати найкращий нектар і зробити найкращий модерний 
мед». Такий своєрідний заклик. І я намагаюсь виправдати 
його сподівання.

Я виріс серед картин. З дитинства бачив картини та 
каліграфії  тата і його друзів.  Вони захоплювали мене, і 
я сам почав малювати. Батько помітив моє зацікавлення і 
став моїм першим вчителем.

– Спершу ви здобули художню освіту в Китаї. 
Чому вирішили продовжити навчання саме в Україні і 
зокрема у Львові?

– Європейський живопис в Китаї почав розвиватись 
лише у 50-х роках. На перших етапах важливу роль зіграла 
відома українська художниця Тетяна Яблонська. У світі 
залишилось не так уже й багато традиційних академічних 
художніх шкіл. А в Україні ще збереглась стара традиція. 
Тому я вибрав Україну.

А Львів — це відоме європейське місто, тут глибока 
культурна атмосфера, можна сказати: нема Львова, нема 
української культури. Львів’яни поважають традиції, а тільки 
тоді, коли поважаєш та зберігаєш традиції, є майбутнє.

– Коли ми вже заговорили про традиції, то які головні 
відмінності традиційного китайського живопису від 
європейського? І який із них ближчий вам за духом?

– Ідея китайського живопису — єднання людини з 
природою. Саме природа є основою основ, тому тема 
пейзажу — це, так би мовити, найвищий стан. Центром 
європейського живопису є людина. Портрет показує 
майстерність художника. Мабуть саме у цьому і полягає 
різниця наших культур. 

Для мене як китайський живопис, так і європейські 
картини, написані олією, — це лише спосіб вираження. Я 
малюю свої думки. 

– І все ж у своїй творчості ви більше орієнтуєтесь на 
європейських чи на китайських майстрів?  

– Я пробую малювати і олією, і китайською тушшю. 
Шукати поєднання обох стилів — ось мій шлях.  

– Розкажіть, будь ласка, трохи про систему ху
дожньої освіти в Китаї.

– Система китайської художньої освіти створена за 
прикладом освітньої системи Радянського Союзу. Звичайно, 
тепер додали чимало сучасних дисциплін, наприклад, мис-
тецтво міського планування, мистецтво знавство і т.д. Ни-
ні є тенденція до змін у  підході до художньої освіти, її попу-
ляризація. Багато хто серйозно опа новує живопис, а для 
когось це просто хобі, підвищення культурного рівня. І йдеть-
ся не лише про дітей, але й про дорослих.

– Творчість яких українських художників вам 
подобається?  

– В Україні є чимало видатних художників, творчість 
багатьох мені імпонує. Наприклад, уже покійна, на жаль, 
Яблонська чи теперішній ректор НАМ України (Чебикін 
Андрій Володимирович. – ред.). Я люблю їхні роботи. 

– Ви написали книгу віршів та своїх вражень про 
нашу країну «Листи коханій. Література у живописі», 
яка ілюстрована вашими картинами. Вона перекладена 
українською мовою. Як виникла ідея написання книги? 
Чи можна її придбати в Китаї і якщо так, то які відгуки 
ви отримуєте?
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Художник Чжен Ган

– Китайській молоді не так багато відомо про Україну, 
дехто взагалі не знає, що є така країна, чи думає, що 
російська культура — це власне і є українська. Для багатьох 
китайців Україна — таємнича країна. Тому я й вирішив 
написати цю книгу. На жаль, з фінансових причин я поки 
що не можу видати її в Китаї, але усі мої друзі її бачили і 
читали (у книзі тексти подано двома мовами – українською 
і китайською — ред.). Їм дуже сподобалось. Тож часто 
запитують, коли і де її нарешті можна буде придбати. Також 
я хочу зібрати приятелів і приїхати в Україну, щоб разом 
помандрувати місцями, які я полюбив і описав у книзі. 

– Ваш найяскравіший спогад про Україну? 
– Найяскравіші спогади про українське село, можливо 

і не багате, але кожен двір чистенький і акуратний. Я 
переконаний, щоб визначити якість (менталітет) народу, 
треба подивитись у першу чергу на те, як живе село.  

– Ви сказали, що в Китаї мало знають про Україну, 
але усе ж, що саме відомо китайцям про нашу країну і 
українське мистецтво зокрема?

– Ну, у першу чергу те, що українські дівчата дуже 
гарні, ще знають футбольну команду київське «Динамо», 
а також  авіаносець «Варяг», який Китай купив в України.  

А щодо мистецтва, то це в основному художні твори 
50-х років. 

– Пане Чжен, чи не збираєтесь знову відвідати Україну, 
привезти свої нові роботи, організувати виставку? 

– Я із задоволенням ще раз відвідаю Україну з 
виставкою, бо прагну поглиблювати взаєморозуміння між 
народами наших країн. 

– З нетерпінням чекатимемо. Дякую за розмову.

О. Петрівська
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Вчитель і наставник Ґе Баоцюань

Сунь Юе — Сунь Юе, народився у 1959 р. в Пекіні, перекладач. Член Російського союзу 
письменників. Член правління Китайської асоціації міжнародних суспільних зв’язків, 
завідувач відділу співробітництва із країнами колишнього СРСР та Східної Європи. 
1983 р. закінчив  факультет російської мови Лоянського інституту іноземних мов, 
провінція Хенань, потім вчився у Московській духовній академії в Росії. Запрошений 
вчений у Китайському університеті в Гонконзі.

Мені пощастило бути перекладачем російської літератури середнього покоління, яке здобувало науку у таких 
майстрів літературного перекладу як пан Ґао Ман, котрий переклав Шевченкову «Катерину» та «Заповіт», пан Лань 
Іннянь, котрий переклав «Спогади про Гоголя» й «Доктор Живаго», пан Ши Чженьчуань, котрий переклав «Цар-рибу». І 
особливо – у пана Ґе Баоцюаня, автора численних перекладів російської та радянської літератури, перше знайомство з 
яким у мене відбулося заочно.

ВЧИТЕЛЬ І НАСТАВНИК ҐЕ БАОЦЮАНЬ:
МОЄ ЗАОЧНЕ ЗНАЙОМСТВО З ВИДАТНИМ ПЕРЕКЛАДАЧЕМ 
ПАНОМ ҐЕ БАОЦЮАНЕМ 

Влітку 1974 року, за часів Культурної революції, мені 
було 15 років, і я ще вчився в школі. Одного дня в книжковій 
шафі вдома в однокласника я знайшов збірку перекладів 
пана Ґе Баоцюаня «Вибрані вірші Пушкіна», видану в 1947 
році. За часів Культурної революції це була заборонена 
література, але завдяки тому, що батьки мого однокласника 
були бібліофілами, цій книжці пощастило, і її не вилучили, 
не знищили. Пізніше я з’ясував, що це було перше видання 
перекладів Ґе Баоцюаня. В ті часи я був молодим та 
легковажним, я читав книжки, не заглиблюючись у їхній 
зміст, я начитався поезії вільної форми та перевів чимало 
паперу на свої віршування, наслідуючи цей стиль. Тільки 
ця збірка перекладів змусила мене спинитися і спокійно 
задуматися над людським життям. Це було моє перше, заочне 
знайомство із паном Ґе Баоцюанем через літературу.

Будучи нерозсудливим підлітком, котрий зростав 
у часи Культурної революції, я гадки не мав ані про 
Пушкіна, ані про Ґе Баоцюаня, та незбагненним чином ця 
книга здійняла бурю в моєму серці. Хто б міг подумати, 
що через 16 років, у листопаді 1990 року, я раптом 
отримаю сповіщення про те, що я отримав першу премію 
з перекладу з російської мови у першому конкурсі 
перекладу іноземної літератури імені Ґе Баоцюаня, 
який він влаштував у нанкінському журналі «Ілінь» («Ліс 
перекладів»). Мене нагородили за переклад віршів поета 
Бродського, російського імігранта в Америці, котрий 
отримав Нобелівську премію у 1987 році.

Я почав отримувати привітання від найвідоміших ки-
тайських перекладачів – Лань Інняня, Ши Чженчуаня та 
інших, і до мене поволі прийшло усвідомлення того, що хтось 
має продовжити справу обміну та взаємодії культур Китаю та 
інших країн. Можливо, господь обрав мене саме для цього?

Нині вже мало хто пригадає, що було в середині лис-
топада 1990 року. В ті дні редакція нанкінського журналу 
«Ілінь» та Фонд перекладу іноземної літератури імені Ґе 
Баоцюаня влаштували перший конкурс з перекладу іно-
земної літератури. 24 роки минуло з тих пір, і я вже не дуже 

добре пригадую грандіозної церемонії вручення нагород 
та пи ш  ного й гучного бенкету, свіжі лиш спогади про нашу 
сердечну бесіду із паном Ґе Баоцюанем після прийому. Сам 
Ґе Баоцюань був родом із провінції Цзянсу, повіту Дунтай і, 
відверто кажучи, у нього був сильний акцент, через який 
я його не зовсім добре розумів, але я з усіх сил намагався 
вловити кожне його слово. На щастя, під час тієї зустрічі 
я встиг розповісти панові Ґе Баоцюаню про своє заочне 
знайомство з ним 1974 року. Після цього я нетерпляче 
спитав у нього: «Ви продовжували перекладати радянську 
літературу під час Культурної революції?» Він усміхнувся та 
відповів: «Ні, звичайно ж я не міг робити переклади. Але...». 
Тут він окинув оком мене та Хай Жуна, журналіста з Народної 
радіостанції Цзянсу, котрий був разом зі мною, та продовжив: 
«В ті часи я написав книжку — «Класична давньогрецька та 
римська міфологія у вибраних творах Маркса та Енгельса». 
За назвою це була книжка в поміч тим, хто вивчає марксизм-
ленінізм, а за фактом я намагався поширювати знання про 
культуру та історію західних країн».

Листопад 1990 р., перше вручення нагород за переклад 
іноземної літератури імені Ґе Баоцюаня. На фото п’ятий зліва 
– професор Сунь Юе, четвертий зліва – Сунь Цзячжен, 
тогочасний заступник секретаря партійного комітету провінції 
Цзянсу, шостий зліва – видатний перекладач, пан Ґе Баоцюань

Десять років по тому пан Ґе Баоцюань пішов з жит-
тя. Його дружина Лян Пейлань згадала про цю книжку у 
його біографії. Вона сказала, що у часи Культурної рево-
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Харбин, Киев и китайская медицина  

люції, коли неможливо було досліджувати іноземну літе-
ратуру, Ґе Баоцюань знайшов спосіб обійти заборону і 
написати її, а згодом вона отримала широку популярність 
та перевидавалася аж три рази. Дійсно, неймовірні речі 
трапляються! Отак буває у світі, що непомітні пагони зелені 
згодом виростають у тінистий сад.

2013 року був 100-літній ювілей з дня народження Ґе 
Баоцюаня. Саме в цей час я відвідав прекрасну Україну. 
Пан Віктор Кіктенко з Національної академії наук України 
ретельно та дбайливо організував мій візит: я відвідав 
Національну академію наук, Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, Київську духовну 
академію і ще понад десять відомих навчальних закладів. 
У своїх лекціях, говорячи зі своїми українськими друзями 
про історію культурних зв’язків між Україною та Китаєм, 
я звісно ж пригадував пана Ґе Баоцюаня, згадував його 
переклади віршів видатного поета українського народу – 
Тараса Шевченка, згадував Спілку письменників України 
та Літературну премію імені Івана Франка, яку Ґе Баоцюань 
отримав у 1988 році. В кожному університеті мене гостинно 
зустрічали викладачі та студенти. Сучасні українські 
інтелектуали дуже цікавляться всім, що відбувається у 
Китаї, і завдячувати цьому ми маємо врешті решт панові Ґе 
Баоцюаню, котрий заклав основи цього культурного обміну 
між Китаєм та Україною. Як кажуть люди  предки посадили 

дерева, а нащадки насолоджуються їх тінню. Так і пан Ґе 
Баоцюань посадив величезне дерево, в зеленому затінку 
якого росте тепла дружба України та Китаю!

15 березня 2013 року на презентацію книжки Івана 
Дзюби, колишнього міністра культури України, в Києві 
зібралося більше 200 українських видатних діячів культури, 
мене також запросили прочитати там лекцію. У своїй 
промові я знову пригадав пана Ґе Баоцюаня, попередника 
та основоположника сучасного перекладу російської 
літератури у Китаї, і поділився зі слухачами його словами, що 
лежать поза часом та простором: «У Нанкіні в старовинному 
теремі Баньшаньюань на березі Янцзи я ніби побачив 
бронзову статую Тараса Шевченка і, перекладаючи його 
«Кобзаря», я, здавалося, чув як ревуть хвилі Дніпра».

Друг Ґе Баоцюаня, відомий видавець іноземної 
літератури в Китаї, перший головний редактор журналу 
«Ілінь» пан Лі Цзіндуань, описуючи життя Ґе Баоцюаня 
сказав, що в підсумку він зумів зробити три речі: по-
перше, ретельно дослідив культуру Китаю та іноземних 
країн, по-друге, зростив дружбу Китаю з іншими країнами 
та, по-третє, зробив книги і любов до них сенсом свого 
життя. Мені ж здається, що найбільшим успіхом пана Ґе 
Баоцюаня стало те, що своєю працею він зміг навчити 
безліч необізнаних людей, дав їм можливість почути 
красу та мудрість голосів мислителів минувщини.

Сергей Геранин — директор ЧП «Дао» (клиника традиционной китайской 
медицины), соучредитель Украинской ассоциации китаеведов.

«Пути Господни неисповедимы», говорится в народе, и эту неоспоримую истину знает каждый здравомыслящий 
человек, оценивающий перипетии своей судьбы на склоне лет. И ведь это действительно так. Если глубоко задуматься, 
то каждый из нас на протяжении своей жизни о чём-то мечтает, строит планы на будущее, видит себя тем-то и с кем-то, а 
жизнь порой идёт абсолютно не по той дороге, которую мы себе наметили. Но нам не стоит сетовать на свою «нелёгкую 
долю», ища почву для разочарований, а с улыбкой и любовью к людям, нас окружающих, идти вперёд по жизни, трудиться 
и верить, что счастье не за горами, а рядом, здесь и сегодня. И тогда оно действительно придёт, наше счастье.

ХАРБИН, КИЕВ И КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА

Есть в далёком Китае, на севере его город Харбин. 
Сейчас это крупный промышленный и культурный центр, 
столица провинции Хэйлунцзян, с населением свыше 
пяти миллионов человек. И уже мало кто помнит, что 
всего лишь сто с лишним лет назад, здесь была маленькая 
маньчжурская деревушка с одноимённым названием, 
не представлявшая для серьёзного мира ни малейшего 
интереса. И вдруг… Интерес появился. Царская Россия 
для укрепления своих восточных рубежей от вторжения 
воинствующих японцев, заключает со слабым в то время 
императорским Китаем договор о дружбе и взаимопомощи, 

и начинает строить КВЖД (Китайскую восточную железную 
дорогу). Эта дорога должна была связать российские порты 
Дальний (сегодня г. Далянь, КНР) и Порт-Артур (г. Люйшунь, 
КНР) с материковой Россией. В 1897 году в районе 
деревни Харбин на реке Сунгари пришвартовался первый 
теплоход из России, высадив на берег команду инженерно-
технических ра ботников для строительства дороги. С этого 
момента у этого места началась абсолютно другая история. 
Ввиду удобного географического положения деревушка 
Хар бин была выбрана как будущий центр (управление) 
КВЖД. Царская Россия открыла для строительства дороги 
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хорошее финансирование, и в Харбин хлынул поток разно-
образного люда со всех концов необъятной страны. И 
началось… Строилась дорога, строился город. Постепенно 
информация о том, что на севере Китая появилось место, 
где можно неплохо заработать дошла до китайского 
обывателя, и в Харбин, сначала гуськом, а потом волной 
покатили представители населения беднейших на то время 
провинций Шаньдун и Хэбей. Потом была русско-японская 
война 1905 года, позорная для России, потерявшей 
порты Дальний и Порт-Артур, и победоносная для Японии, 
укрепившей своё влияние на Дальнем Востоке. Город 
Харбин продолжал строиться, но уже не такими темпами. 
Затем в России грянула октябрьская революция 1917 года 
и богатый люд, не принявший власти рабочих и крестьян, 
собрав все свои деньги и драгоценности, отступал на 
восток, в надежде, что новые веяния ненадолго. Оказалось 
надолго. Находясь уже в Восточной Сибири, представители 
русского дворянства и творческой интеллигенции, боль-
шая часть офицерского корпуса были извещены о том, что 
Дальний Восток уже занят революционными войсками. 
Оставался небольшой островок России на территории 
Китая, куда уж никак не могла дойти русская революция – 
это Харбин. И вот в начале двадцатых годов прошлого 
столетия вся эта богатая русская «рать» прибыла в Харбин… 
Через несколько лет об этом городе знали даже в Америке. 
К середине двадцатых годов город Харбин называли уже 
либо восточным Парижем, либо восточным Петербургом – 
настолько он был красив. В городе было практически всё, 
что могло было быть в те времена, от телеграфа и трамвая 
до пивзавода и сигаретной фабрики. Харбин радовал глаз 
куполами церквей и соборов, в нём был свой театр, оркестр, 
рестораны и магазины, политехнический институт, школы, 
гимназии и реальные училища, был даже публичный дом. 
В самое лучшее время, когда город имел наиболее сво-
бодный статус, здесь проживало более 300000 русских. 
Но время шло, ситуация менялась и к середине тридцатых 
годов север Китая, в том числе Харбин был оккупирован 
японцами. На смену довольной и сытной жизни пришло 
время, когда еду можно было достать только по карточкам и 
то, отстояв много часов в очереди. Это было начало оттока 
русского населения из города. Затем грянул 1945 год, 

советская армия освободила Китай от японских захватчиков 
и пошла уже серьёзная миграция русских жителей Харбина. 
Часть людей добровольно вы ехала в СССР, и сразу попала 
в лагеря НКВД, другую часть насиль но вывезли в Союз, 
как «пособников мирового им периализма», и разместили 
там же где и предыдущих, но большая часть всё же 
сумела выехать в Гонконг и переправиться оттуда кто на 
американский континент, кто в Австралию. В 1949 году 
была образована Китайская Народная Республика, к власти 
в стране окончательно пришли коммунисты, и безграничная 
любовь к СССР как «старшему брату» не сулила ничего 
хорошего русским жителям Харбина. Они постепенно поки-
дали город. К концу шестидесятых годов, когда в Китае шла 
«культурная революция» и были серьёзные гонения на 
русских, город покинула оставшаяся часть белоэмигрантов, 
как их часто называли в то время. В девяностые годы 
прошлого столетия в Харбине оставалось чуть более 
десятка русских стариков. Вот такая нелёгкая судьба 
досталась это му городу русских в Китае.

Сергей Геранин с группой на фоне университета 

Доктор Юэмей
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Госпожа Юэмей — уже достаточно известный врач 
китайской медицины в городе Киеве, родилась в Харбине 
в 1966 году, именно в том году, когда в Китае началась 
«культурная революция». О тех непростых и тяжёлых 
временах она помнит только по рассказам близких 
родственников их переживших. А у неё в памяти остались 
приятные воспоминания о средней школе, где она учи-
лась, причём школа эта была построена русскими, об 
институте китайской медицины, который она закончила и, 
который, внешне очень трудно отличить от Московского 
Государственного Университета, разве, что он масштабом 
поменьше…и , конечно же о самом городе, где прошло 
её детство – об этих домах, улицах и проспектах, густо 
на пи танных, тогда ещё, русским духом. После окон-
ча ния института Юэмей была направлена на работу в 
Харбинскую первую городскую больницу китайской ме-
ди цины, и опять совпадение – больница размещалась в 
центре города в здании бывшей муниципальной клиники 
(во времена русского Харбина). В общем – судьба, от 
которой не уйдёшь.

В отделении хирургии, где она начала свой трудовой 
путь, работа была не из приятных. Раны, нагноения, 
ушибы, стоны от боли, окровавленные бинты, наложения 
мазей, перевязки, ежедневное ведение медицинской 
документации и так каждый день. Рутина… Время шло, 
постепенно работа вошла в обыденное русло, всё вроде 
бы устоялось, как вдруг на глаза Юэмей попадается 
объявление о наборе слушателей на курсы русского языка 
при Харбинском медицинском университете. Она сразу 
понимает, что это именно то, что ей нужно и принимает 
решение во чтобы то ни стало пройти это обучение. Задача 
эта была не из лёг ких, ввиду того, что обучение было очной 
формы, и направлялись туда врачи с целью получения 
документа об окончании, который им был нужен для 
карьерного роста. В общем, контингент слушателей состоял 
из врачей со стажем, которых направляли медучреждения 
со всего Китая, срок обучения был – один год, с сохранением 
зарплаты по основному месту работы. Юэмей никак не под-
падала под основные требования и цели, но она была бы не 
Юэмей, если бы не смогла решить эту нелёгкую задачу. Не-
деля сложных переговоров с руководством больницы при-
вели к желаемому результату – она получила необходимые 
документы и, немного с опозданием, но была зачислена на 
курсы. То был первый год, когда медицинский универси-
тет пригласил преподавать русский язык носителя языка. 
Именно тогда на курсах преподавал некий Сергей из горо-
да Киева, приехавший в Харбин по обмену, для повышения 
квалификации. В Киеве Сергей преподавал китайский язык 
в киевской гимназии восточных языков. Он был молод, не 
женат и очень любил Китай, с его языком и культурой. Груп-
па слушателей, куда была зачислена Юэмей, не отличалась 
какими-то серьёзными познаниями в русском. Пара человек 
могла произнести несколько фраз и ответить на самые эле-
ментарные вопросы, типа «как тебя зовут?» и «сколько тебе 
лет?», языковая же база остальных слушателей, мягко гово-
ря, желала бы быть лучшей. И только русский язык Юэмей 
соответствовал тому уровню, при котором можно было про-
ходить уроки учебника, запланированного программой. В 
итоге получилось так, что Сергей стал преподавать русский 

с азов, чтобы начать работать со всей группой, но получив 
замечание от начальника факультета был вынужден идти по 
учебнику, в строгом соответствии с программой. Из этого 
следовало, что работал на уроке он в основном с Юэмей, 
остальная же часть группы просто отсиживала часы. В 
результате между Сергеем из Киева и китайской красавицей 
Юэмей сложились добрые дружеские отношения. Через 
некоторое время, по причине окончания контракта, Сергей 
отбыл на родину. Какое-то время они переписывались, хотя 
это трудно назвать перепиской, так как письма шли очень 
долго и непонятно как (одно письмо пришло из Киева в 
Харбин со штампом Эквадора). Затем, буквально через год, 
им вновь было суждено встретиться в Харбине, чтобы уже 
больше не расставаться. В конце 1993 года Сергей и Юэмей 
поженились, и довольно продолжительное время жили в 
Китае. Сергей к тому времени оставил преподавательскую 
работу и окунулся в рутину бизнеса, благо в то время для 
занятий «купи-продай» существовали самые выгодные 
условия. Юэмей время зря тоже не теряла и поступила в 
аспирантуру Харбинского института китайской медицины 
на факультет иглотерапии и массажа. Она всегда очень 
любила учиться, да и выбранная специальность была 
востребованной не только в Китае, но и в местах бывшего 
уже СССР. Научным руководителем у неё стал известный в 
Китае профессор, председатель общества иглотерапевтов 
Китая и просто очень хороший человек, доктор Сунь Шень-
тянь. За годы учёбы в аспирантуре у Сергея с Юэмей и 
профессора Суня сложились очень тёплые отношения. Они 
часто встречались не только в стенах института, но и дома у 
профессора, вместе с ним и другими аспирантами отмечали 
праздничные события в различных ресторанах Харбина, в 
общем, как говориться, жили большой дружной китайской 
семьёй. Это он – профессор, который очень любил СССР 
(как впрочем, всё старшее поколение Китая) посоветовал 
Сергею и Юэмей вернуться в Киев и открыть клинику. И, в 
конечном итоге, так оно и случилось. 

 В 1998 году, в декабре месяце, Юэмей успешно 
защищает кандидатскую диссертацию и через месяц 
переезжает в Киев, где к тому времени они с Сергеем уже 
приобрели квартиру.

Начинала работать она в Белой Церкви, городе, где 
вырос Сергей и, где проживали в то время его родители. 
Было непросто, помещения не было, приходилось ез-
дить на дом к пациентам, но как говорится «лиха беда – 
начало». Затем уже был Киев, те же поездки на дом, затем 
работа в частной клинике и только к 2004 году появилось 
помещение, где Юэмей уже сама принимала страждущих. 
В настоящее время доктор Юэмей принимает в уютной 
клинике, расположенной в центре города Киева. В 2011 
году, в Харбине, она защитила докторскую диссертацию 
и имеет уже степень доктора наук КНР. Вместе с ней 
работают массажисты из Китая, которых она тщательно 
подбирает. За годы жизни в Украине она стала очень 
свободно общаться с нашими людьми, некоторые даже не 
замечают её акцента. Юэмей приняла православие, была 
крещена в Киево-Печерской Лавре и венчана в церкви 
Свято-Троицкого монастыря. Она знает нашу страну, 
менталитет её народа, любит Украину, переживает за неё 
и очень хочет, чтобы здесь был мир и процветание. 



92 93

Китайський хай-тек в Україні Huawei

У сучасному світі складно уявити  повсякденне життя 
людини без смартфона. Багато хто з нас не обмежується 
навіть одним гаджетом. Володіння смартфоном значно 
полегшує робочі будні та прикрашає дозвілля. Хоча ринок 
пристроїв розвивається стрімкими темпами, лідери даної 
області вже давно були визначені споживачами. Серед 
них – відомий китайський виробник телекоммунікаційного 
обладнання, смартфонів, планшетів, Wi-Fi роутерів та 
багатьох інших пристроїв — корпорація Huawei. 

У 2012 році компанія почала продавати в Україні 
планшети та смартфони, трохи раніше – роутери, модеми 
та інші пристрої для домашнього використання. Свою 
продукцію Huawei позиціонує як ідеальну техніку для 
тих, хто хоче користуватись сучасними потужними та 
технологічними гаджетами зі стильним дизайном за 
розумною ціною. Компанія Huawei завжди прагне про-
понувати споживачам більше, ніж інші виробники. 

Денис Мельников, керівник департаменту Hua-
wei Device Ukraine  так говорить про успіхи компанії на 
українському ринку: «Huawei не так давно вийшла на 
український ринок, при цьому достатньо успішно та 
активно розвивається. Один з основних показників успіху 
для нас – це зростання продажів смартфонів та планшетів 
у 3 рази лише за останнє півріччя 2013 року! Однак, 
зростають і наші амбіції – ми завжди підлаштовуємось 
під вимоги споживача та, відповідно, очікуємо зростання 
продажів і надалі. Ми виконуємо та перевиконуємо свої 
плани. Компанія налаштована дуже рішуче та активно!».

У 2013 році, однією з перших у світі, Huawei випустила 
смартфон з фронтальною камерою на 5 мегапікселів – 
Huawei P6. Він дозволяє робити набагато якісніші селфі 
(selfie) фото, що підштовхнуло до створення нового 
світового тренду на 5-мегапіксельні фронтальні камери. 
Завдяки цьому, а також дизайну та технічному оснащенню 

HUaweI – ПОСТАЧАЛЬНИК СМАРТФОНІВ №3 В СВІТІ

Компанія Huawei, що є одним зі світових лідерів інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), була заснована в 
1987 році і за роки свого динамічного розвитку встигла завоювати прихильність споживачів по всьому світу. Завдяки 
швидкому розвитку Huawei, кожен третій дзвінок на нашій планеті здійснюється за допомогою телекомунікаційного 
устаткування компанії. 

Huawei P7
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Huawei P6 став одним з найпопулярніших флагманів 2013 
року, про що свідчать не тільки продажі, але і отримані 
нагороди. Huawei P6 отримав нагороду «Вибір споживача 
2013-2014 рр.» за версією організації European Imag-
ing and Sound Association, EISA (Європейська асоціація 
журналів з аудіо- та відеотехніки), а також отримав премію 
Product Design Award China 2014 на IF (International Fo-
rum Design Hannover) у Німеччині. В Україні смартфон 
був відзначений нагородою «Дизайн року 2013» сайту 
gagadget.com. Редакція сайта ITC.ua відзначила смартфон, 
як «Вибір редакції. Лютий 2014». Смартфон приніс успіх 
компанії та допоміг їй завоювати світову популярність. 
Продажі пристрою по всьому світу на сьогоднішній день 
перевищили 4 млн одиниць. Підтверджуючи свій слоган 
Make it possible (Зроби це можливим), Huawei допомагає 
здійснити мрії мільйонів споживачів, випускаючи якісні 
пристрої, що поєднують в собі передові технології та 
стильний дизайн. В результаті, за підсумками 2-го півріччя 
2014 року, Huawei зайняла третє місце за обсягами 
поставок смартфонів у всьому світі. Таку позицію ком-
панія зберігає вже четвертий квартал поспіль. Про це 
свідчать дані аналітичної компанії IDC 

Амбіційність компанії, її активна позиція на ринку та 
постійне прагнення до співпраці в сфері інформаційно 
коммунікаційних технологій зі світовими брендами, таки-
ми як Intel, а також великими телекомунікаційними орга-
нізаціями, наявність більш ніж 16 дослідницьких центрів 
по всьому світі (в Німеччинні, Китаї, США, Швеції, Франції, 
Італії та ін.) суттєвий внесок компанії в дослідження та 
випробування технологій 5G, говорить про важливість 
розробок та телекомунікаційних рішень Huawei для всієї 
світової спільноти. На даний момент, спільно з іншими 
компаніями, Huawei робить істотний вне сок в дослідження 
ключових технологій 5G, тестування та великомасштабні 
випробування, спрямовані на оцінку можливостей технічної 
реалізації та бізнес-перспектив нових технологій 5G .

Як прогресивна компанія, в 2014 році Huawei зробила 
ставку на 4G-технології, в тому числі у виробництві гаджетів. Цієї 
весни в Парижі виробник представив своє нове досягнення. 
Ним став флагман — Huawei P7. Смартфон підтримує роботу в 
мережах 4-го покоління (LTE).  Особливістю Huawei P7 стали 
унікальні можливості фото- та відеозйомки, а також тривалий 
час роботи від акумулятора. З камерами виробництва Sony 
(тип матриці  Exmor RS) основною 13 Мп та фронтальною 8 
Мп, знімки на основну, а також селфі та груфі на фронтальну 
камери стануть набагато якіснішими. 

Крім того, Huawei P7 є одним з найтонших смартфонів 
з 5-дюймовим Full HD-екраном в світі, товщина корпусу 
складає всього 6,5 мм. Смартфон вміщується як в кишеню, 
так і в жіночу сумочку.

Варто відзначити, що у 2014  році, через 2 місяці 
після офіційної презентації моделі,  Huawei P7 отримав 
звання Consumer Smartphone Award (Вибір споживача 
2014–2015 рр. в категорії смартфонів) від Європейської 
асоціації журналів з аудіо- та відеотехніки (European Imag-
ing and Sound Association, EISA). 

Флагманом в категорії планшетів є новий Huawei MediaPad 
X1. Його вже встигли оцінити фахівці ринку. Камера планшета 
13 Мп дозволяє робити відмінні фото. Mediapad X1 оснащений 
процесором власного виробництва – Hisilicon Kirin 910. 
Ємність акумулятора цієї моделі становить 5000 мАг. Планшет 
працює під управлінням операційної системи Android 4.2 з 
вбудованим фірмовим інтерфейсом Emotion UI 2.0.

Незважаючи на те, що сучасний ринок смартфонів 
досить динамічний, компанія Huawei продовжує успішно 
роз  виватись, забезпечуючи споживачів по всьому світу над-
швидким зв'язком, а також інноваційними, та в той же час, до-
ступними технологіями. 

Більш детальну інформацію можна отримати на офі-
ційному сайті компанії: http://consumer.huawei.com/ua

Huawei MediaPad X1

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS25015114 
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Компанія ZTE відома як один з найкращих постачальни-
ків телекомунікаційного обладнання, мобільних пристроїв, 
мере жевих рішень для операторів зв’язку та компаній. ZTE є 
прихильником технологічних інновацій та екологічних рішень 
і однією з найперших компаній з патентних розробок у світі. 

Бізнес
Для найбільшої оптимізації та фокусування бізнесу та, 

відповідно, збільшення прибутковості клієнтів, компанія 
ZTE вирішила та реорганізувала свій напрямок розвитку 
на три основні бізнес-групи:

•	 Операторські	рішення	–	інфраструктурні	рішення	
для операторів зв’язку, що включають продукти та послуги 
бездротового та мобільного зв’язку, фіксованого зв’язку, 
програмні продукти та сервіси більш ніж у 160 країнах світу 
та в партнерстві з більш ніж 500 операторами.

•	 Мобільні	 пристрої	 –	 створюють	 	 найкращий	 дос
від для клієнтів смартфонів, планшетів та персональних 
пристроїв. Продовжують інноваційний шлях в створенні флаг-
манських продуктів та програмного забезпечення таких як 

ZTE Grand S та MiFavor відповідно. Утримують позиції в ТОП-5 
постачальників мобільних  пристроїв в світі. 

•	 Бізнес	 рішення	 або	 корпоративні	 рішення	
– найбільш інтегровані IT-системи та послуги для 
корпоративних клієнтів, які забезпечують широке коло 
провідних корпоративних програмних рішень та послуг в 
галузях енергетики, транспорту, фінансів, комунальних та 
державних підприємств, а також інтернет-сервісів. 

Бізнес та перспективи
Компанія ZTE в першому кварталі 2014 року збільшила 

чистий прибуток в три рази, що створює надійні підвалини 
для майбутнього стійкого та довгострокового розвитку.

В 2013 році компанія ZTE  була визнана як найбільш 
зростаючий постачальник систем 4G LTE. На меті компанії 
стати провідним постачальником цих 4G інноваційних 
технологій як в Китаї, так і в усьому світі.  Для цього 
компанія створила глобальну мережу дослідних центрів 
та інвестує в зміцнення патентного портфеля технологій 
наступного покоління 4G та 5G.

ZTe В УКРАЇНІ – ШЛЯХ ДО РОЗВИТКУ
Світові телекомунікаційні мережі розвиваються з безпрецедентною швидкістю, що обумовлено постійними 

змінами в потребах споживачів, розвитком нових технологій та вдосконаленням бізнес моделей. Компанія ZTE вже 
зараз знаходиться серед перших в світі та готова очолити цю нову епоху. Нею вже закладено надійний фундамент 
для довгострокового зростання і розвитку бізнесу та технологій, що сприяє більш досконалому обслуговуванню та 
підтримці наших клієнтів по всьому світу. 
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Партнерство
ZTE завжди прагне до створення партнерства та 

альянсів з іншими провідними технологічними компаніями. 
Такі лідери глобальних технологій як Google, Qualcomm, IBM 
та Honeywell є серед партнерів компанії  ZTE. 

В 2013 році компанія й надалі розширювала свою 
партнерську мережу.

Так в лютому 2013 року ZTE в співпраці з Mozilla 
запропонувала перший в світі смартфон на базі операцій-
ної системи Firefox OS. А в квітні цього ж року дебютувала 
зі смартфоном на платформі нового 32-нм процессора 
Atom™ від Intel Z2580, який вдвічі швидший для 
обчислень та втричі швидший в графічних тестах, при 
цьому зі зменшеним енергоспоживанням. А станом 
на 4 березня 2014 року вже представила новий 28-
нм процесор LTE. Також у квітні 2013 року ZTE досягла 
угоди щодо ліцензування патентів від корпорації Micro-
soft для смартфонів і планшетів. Починаючи з 2005 року 
ZTE завершила патентне крос-ліцензування з такими 
компаніями як Qualcomm, Siemens і Ericsson.

Інновації та технології
•	 ZTE	виграла	«Найкращий	Продукт	для	Оптичних	

Мереж – 100G» з рішенням для оптичних мереж ZXONE 
8000 та ZXWM M920.

•	 Нагороджена	найбільш	авторитетною	азійською	
нагородою Broadband TV Connect Infovision Awards Asia 
за інноваційні широкосмугові послуги платформ IPTV 
для  Jiangsu Telecom. 

•	 Отримала	 визнання	 за	 успішне	 розгортання	 інно
ваційної мережі TD-LTE на швидкісній залізниці Чжецзян.

•	 ZTE	 отримала	 нагороди	 «Global	 Intelligent	 Inter-

connection Device Brands Top 10», «China Consumer Elec-
tronics Brands Top 10», та «Global Consumer Electronics 
Brands Top 50». Що підтверджує високий внесок компанії 
ZTE в розвиток мобільних технологій та прискорення 
розповсюдження смартфонів на світовому ринку.

Маючи досвід реалізації понад 30 різноманітних 
інтегрованих рішень в більш ніж 50 країнах світу, ZTE 
може запропонувати Україні перспективні та актуальні 
проекти в таких галузях як енергетика, громадська без-
пека, широкосмуговий доступ та мобільний зв’язок но-
вого покоління, електронні уряд та навчання, транспорт 
та логістика, тощо. 

Такі рішення являють собою важливі інвестиції в 
розвиток та розбудову інфраструктури країни і сприяють 
зміцненню та стабільності держави. Головною перевагою 
цих проектів є напрацювання та досвід багатьох країн 
світу, і тому можуть бути швидко адаптовані та реалізовані 
під вимоги країни, яка їх потребує. 

В цьому році компанія ZTE справляє своє 30-річчя, 
тому з огляду на свій досвід ми впевнено можемо сказати, 
що й надалі прагнемо розвиватись та вдосконалюватись. 
Ми засвідчуємо свою прихильність до створення надійних, 
безпечних та інтелектуальних продуктів і послуг. 

Націлені на використання інноваційних зелених технологій 
та створення енергоефективних продуктів та рішень. 

В центрі нашої уваги була, є і залишається людина 
– ми відкриті до діалогу та співпраці і робимо все, щоб 
наші інтелектуальні продукти та рішення слугували та 
приносили користь людству. 

Ми готові до нових викликів і якісно нових стандартів. 
Тож вирушаймо в наступну еру разом з ZTE!
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Олена Шаповалова — У 1995-2011 роках керувала туристичною компанією 
«Агентство «Пан-Укрейн». У 2007-2011 роках займала посади Віце-президента та 
Президента Асоціації лідерів турбізнесу України
У 2011-2014 роках працювала на посаді Голови Державного агентства України з 
туризму та курортів. З травня 2014 році працює Віце-президентом Громадської 
організації «Український бурштиновий світ». У 2011-2014 роках неодноразово 
приймала участь у проектах розвитку туризму в Україні, які виконувались за 
рахунок Європейського союзу та інших донорів міжнародної технічної допомоги. 
Заслужений працівник туризму України

Співпраця з Китаєм в сфері туризму має  вкрай важливе значення для України. Китай вже протягом кількох років є 
найпотужнішим «постачальником» туристів у світі. Так, за оцінкою Всесвітньої туристичної організації UNWTO, у 2013 році Китай 
зберіг перше місце за обсягом витрат туристів на туристичні подорожі, сукупний обсяг яких перевищив  128 млрд. доларів.

УКРАЇНА ВІДКРИВАЄТЬСЯ 
ДЛЯ КИТАЙСЬКИХ ТУРИСТІВ

Протягом тривалого періоду розвиток співпраці в частині 
подорожей китайських туристів до України стримувався че-
рез складність візових процедур та відсутність відповідної 
договірної бази, а саме Меморандуму про сприяння гру по -
вим туристичним поїздкам. Подібні Меморандуми, які пе-
ред бачають спрощений порядок видачі віз для учасників 
туристичних груп, укладено Китаєм з більше ніж 100 країнами 
світу, в т.ч. з країнами Європейського Союзу, США, країнами 
Латинської Америки, а також і з Російською федерацією.  На-
явність зазначеного Меморандуму є підставою для уповно-
важених туристичних агентств з Китаю організовувати по до-
рожі туристичних груп до відповідної країни.

Переговорний процес щодо укладання Меморандуму 
про сприяння груповим туристичним поїздкам китайських 
туристів в Україну був складним через різноманітні 
бюрократичні перепони і тривав загалом більше 9 років.  
Питання укладання Меморандуму було моїм пріоритетом 
буквально з перших днів перебування на посаді Голови 
державного агентства України з туризму та курортів. 
Завдяки  кропіткій і наполегливій роботі протягом 3 років, 
ми врешті спромоглися досягти необхідного результату – 
5 грудня 2013 року Меморандум було підписано у Пекіні 
між Державним агентством України з туризму та курортів 
та Національною туристичною адміністрацією Китаю.  

Після укладання Меморандуму, ми також обмінялись 
із китайською стороною списками уповноважених турис -
тичних компаній, які можуть здійснювати діяльність з ор-
ганізації подорожей китайських туристів в Україну. З укра-
їнського боку це всі туристичні оператори, які у вста новленому 
порядку отримали ліцензію на провадження тур оператор-
ської діяльності, тобто майже 2,5 тисячі суб’єктів. Таким 
чином, створено всі підстави і умови для успішного розвитку 
співпраці в напрямку туризму.

Слід відзначити, що міжнародний туризм є невід’ємною 
частиною сучасного життя, одним із найважливіших фак-
торів міжкультурного діалогу та соціально-економічного 
зростання. Туризм — ключова точка зростання економіки та 
зміцнення іміджу країни. 

Протягом останніх років Україна як туристичний напря-
мок стала відомою у світі. Цьому, серед іншого, спряло 
проведення спортивних заходів найвищого рівня, перше за 
все чемпіонату з футболу Євро 2012, та інших. Відповідно 
до даних прикордонної служби, в 2013 році зафіксовано 
більше 24 млн туристичних перетинів (відвідувань інозем-
цями України). Україна стабільно входить до ТОП 15 най-
більш відвідуваних країн світу за рейтингами Всесвітньої 
туристичної організації UNWTO.

Україна також увійшла до провідних рейтингів ту рис-
тичних напрямків. Так, за версією світового турис тичного 
порталу Tripadvisor у 2012 році в рейтингу привабли вих 
турис тичних напрямків Київ займав перше місце в Європі та 
3-тє у світі. У 2013 році, Львів за версією видання Lone-Андріївська церква. Київ
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ly Planet займав 2-е місце в рейтингу кращих місць для 
уікенду в Європі.

Туристична сфера України сьогодні пропонує цікавий, 
якісний, конкурентоспроможний продукт, динамічно інте-
гру ючись до світової індустрії відпочинку та подорожей.

В Україні є всі умови для надання якісних послуг 
китайським туристам. Так, на перший квартал 2014 року 
в Україні діяли більше 4 тисяч готелів та інших засобів 
розміщення. Серед них, 262 готелі отримали Свідоцтво про 
встановлення категорії: «п’ять зірок» – 24 готелі, «чотири 
зірки» – 61 готель, «три зірки» – 148 готелів, «дві зірки» – 
22 готелі, «одна зірка» – 7 готелів.

Найбільше категоризованих готелів функціонує в м. Києві 
(37 з яких п’ятизіркових:  «Прем’єр-Палац», «Опера», «Рів’єра», 
«Хаят», «Інтерконтиненталь», «Фермонт»), Львівський (32) та 
Одеській (27) областях. При цьому, в Україні діють готелі всіх 
основних світових мереж   (Hayatt, Hilton, Intercontinen-
tal, Fairmont, Radisson), які пропонують найвищий сервіс та 
конкурентні ціни і спеціальні умови для туристичних груп.

Столиця України – Київ є традиційно  цікавим туристам 
багатьма своїми пам’ятками, серед яких історичні бу дів лі 
та парки, музеї та художні галереї. 

Також надзвичайно цікавою для відвідання є Одеса – 
столиця гумору з незабутньою атмосферою, яка назавжди 
залишається в душі. Одеса – історичне місто та місто 
що динамічно розвивається, місто історичних пам’яток 
і міжнародного морського порту, що є ключовим для 
Чорноморського басейну. 

Візитівка західного регіону України – місто Львів з євро-
пейською архітектурою та українським колоритом, аром а том 
кави та смаком знаменитого львівського шоколаду. 

І прекрасний бонус для наших гостей – це можливості 
для шопінгу. У багатьох торгових центрах представлені 
про відні світові бренди класу люкс, які так цікавлять 
китайських туристів.

Серед туристичних об’єктів, які можуть бути цікавими 
китайським туристам, слід відзначити пам’ятки ЮНЕСКО в 
Україні. Це 7 об’єктів, які включено до Списку Всесвітньої 
культурної спадщини та ще 17 об’єктів, які входять до 
переліку кандидатів на включення до списку.

 Для підтримки позитивної тенденції розвитку туризму, 
Державне агентство з туризму та курортів забезпечувало 
консолідоване представлення туристичних можливостей 
України на провідних світових туристичних виставках – 

Берлінських туристичній біржі (ITB Berlin) та Всесвітній 
туристичній виставці у Лондоні (WTM London). 

В березні 2014 року стенд України на ITB Berlin вперше 
було оформлено з використанням зображень туристичного 
бренду України, розроблення якого  реалізовано Державним 
агентством України з туризму та курортів на кошти гран-
ту, наданого Німецьким товариством з міжнародного спів-
робітництва (GIZ) в Україні. Над проектом працювала робо-
ча група у складі команди «ВікіСітіНоміка», дизайн-студії 
«Ко ролівські митці» та агентства «Brandhouse».

В непрості часи, які переживає Україна, нам особливо 
потрібні цінності, що об’єднують країну. Новий туристичний 
бренд України – це символ, здатний з’єднати українців заради 
майбутнього країни. Туристичний бренд — це частина сис-
темної програми з популяризації України у світі та активізації 
сфери туризму в середині країни. За допомогою яскравого 
бренду, який запам'ятовується кожному, ми зможемо 
формувати позитивні враження туристів про Україну, 
створити образ країни, яку цікаво вивчати та приїжджати. 
Туристичний бренд допоможе Україні посісти гідне місце на 
світовій карті туризму.

В основу бренду покладена ідея «і — і» — об’єднання 
нібито несумісних ідей і речей, які доповнюють одна одну. 
Вона акцентує на тому, що Україна – особлива цивілізація, 
яка століттями жила «між» геополітичних, геокультурних, 
геоекономічних «плит» світу. І ця здатність інтегрувати 
сформувала особливу культуру, менталітет нації — «і — і» 
замість «або – або».

Туристичний бренд України — це одна з граней іден-
тичності нашої країни. Важливо розуміти: бренд – це не 
дизайн, бренд — це сенс, стратегія і послідовні дії. Туристич-
не позиціонування має давати туристам вагому причину 
приїхати саме в Україну. Буква «U» (від англ. Ukraine) об'єднує 
різні символи і малюнки: бандуру як символ української 
музичної традиції, рок-гітару — символ популярної течії в 
сучасній музиці, творчість, таланти і яскраві елементи, що 
розкривають душу українського народу. А основний слоган 
Ukraine: It’s all about U має подвійне значення: з одного боку, 
його можна перекласти як: «Україна: це все про тебе», з 
іншого, — значення цього слогану: «Це все про Україну».

Україна – країна з великим серцем і відкритою душею, 
в якій знайдеться місце для кожного. Україна радо прийме 
гостей і поділиться своїми скарбами. 

Завітайте в Україну!

Центр Львову Одеса
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Наші предки вірили в магічні властивості бурштину, вва-
жали джерелом енергії, талісманом щастя, вико ри с товували 
як оберіг, прикрасу, і навіть як грошову одиницю. Широко його 
використовують і зараз, жод ний з дорогоцінних каменів не має 
такого широкого і різноманітного використання в медицині,  
промис ловості, сільському господарстві, ювелірній справі та 
мистецтві, як бурштин.

За висновком Всесвітньої Бурштинової Ради, Україна 
посідає друге місце за покладами бурштину у Світі. 
Український бурштин – високої якості, з великим вмістом 
бурштинової кислоти, до того ж, поліський «сонячний 
камінь» унікальний за своїм забарвленням. Так, окрім 
найбільш поширених у світі коричневих, вишнево-
червоних, червоних, жовтих кольорів, тут зустрічаються 
жовто-зелені, світло-жовті та синювато-зелені, а також білі 
та чорні різновиди.

Першою в Україні, хто почав прокладати «Бурштиновий 
шлях» у Просторі і Часі, відкриваючи Світові новий погляд 
на бурштин, стала Громадська організація «Асоціація 
«Україн ський бурштиновий світ»».

Асоціація «Український бурштиновий світ» розпочала 
свою діяльність у 2007 році. Метою Асоціації є представлення 
українського бурштину Україні та Світові. Діяльність Асо-
ціації спрямована на формування  міжнародного іміджу 
України, як країни, що високо цінує свої природні скарби, 

дбайливо ставиться до спадщини і надбань попередніх по-
колінь, турбується про духовний розвиток свого народу в 
майбутньому та сприяє розвитку економіки України.

В період 2007-2014 років Асоціація «Український 
Бурштиновий Світ» втілила низку проектів, що дали змогу 
заявити про український бурштин не лише в Україні, а й за 
кордоном: проведено три міжнародні науково-практичні 
Конференції, видано тези доповідей та збірку матеріалів 
конференцій, організовано круглі столи та прес-кон-
ференції з питань розвитку, видобутку і використання 
бурштину в Україні, організовано світські заходи, фес-
тивалі та виставки для популяризації українського бур-
штину, створення цивілізованого правового середовища 
для бурштинової галузі та приверненням уваги до бур-
штину як до арт-об’єкту.

Хорошими новинами супроводжувався 2014 рік у 
Асоціації «Український Бурштиновий Світ». Окрім відновлення 
видобутку бурштину, донедавна єдиним легальним добув-
ним підприємством ДП «Бурштин України», після семи років 
підготовчих робіт промисловий видобуток почало і перше 
приватне підприємство – ТОВ «Центр «Сонячне Ремесло», 
активний член Асоціації «Український Бурштиновий Світ».

Також активно поповнювались ряди членів Асоціації 
новими підприємствами, що обробляють і створюють про-
дукцію з легально видобутого бурштину, члени Асоціації 

Віталій  Лемець — Перший віце-президент.
Асоціація «Український Бурштиновий Світ»

Близько 50 мільйонів років берегла наша українська земля «сонячний скарб» — бурштин, щоб нащадки відчули тепло і 
потужну енергію краплинки живиці, що схожа на застиглу у вічності краплинку сонця.

МАНДРУЮЧИ БУРШТИНОВИМ ШЛЯХОМ,
ВІДКРИВАЄШ БУРШТИНОВУ УКРАЇНУ!

Український «сонячний камінь» — бурштин
Родовище бурштину «Володимирець-Східний», 

Рівненська область, Україна
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активно брали участь у міжнародних виставках, мистецьких 
та культурних проектах. Серед найважливіших із них: 
галузеві виставки  Munich Gem & Mineral Show «Mineralient-
age Munich» (Мюнхен, Німеччина) та «Amberif» (Гданськ, 
Польща), виставки та конференції, присвячені співпраці 
в галузі туризму ITB (Берлін, Німеччина), International 
cooperation along the «Amber Route» (Каунас і Вільнюс, 
Литва), виставка сучасного мистецтва «Art Monaco». 
За підтримки торгової марки «Амбра Сімха», Асоціація 
взяла участь у таких важливих для міжнародного іміджу 
країни подіях, як  святкування «Дня Незалежності України» 
у Польші та США, «Дні культури України в Азербайджанській 
Республіці» та «Дні культури України в Турецькій Республіці». 
У вересні 2014 року запланована іміджева презентація 
Українського Бурштинового Світу в рамках святкування 
«Дня Незалежності України» у Пекіні.

Асоціація «Український Бурштиновий Світ» продовжує 
свою просвітницьку діяльність. Започаткований у 2008 р. 
спільно з Туристичним оператором Агентством «Пан-Ук-
рейн» новий проект: Туристичний маршрут «Бурштиновий 
Шлях» (www.amber-road.com.ua).

Україна є однією з провідних країн світу по запасах 
бур штину, територією якої пролягало декілька основних 
історичних бурштинових маршрутів. Саме тому Україна ви-
ступила з ініціативою створення нового міжнародного ту-
ристичного продукту Бурштиновий шлях, який поєднує дер-
жави і міста, що з давніх ча сів були основними центрами 
бурштинової справи. Якщо зазирнути в історичне минуле, 
то дуже важливо згадати, що Бурштиновий шлях — це 
один із стародавніх маршрутів, якими протягом століть 
з'єднувались Європа та Азія, території від Північної Африки 

до Балтійського моря. Маршрут також проходив через Чорне 
море, щоб приєднатися до Шовкового шляху з Азії.  Згодом, 
торгівля бурштином та шовком процвітала вздовж водних 
шляхів, які пов'язували Балтійське та Чорне моря.

Починаючи з 2012 року, активно розвивається но-
вий міжнародний туристичний проект — відродження Ве-
ликого бурштинового шляху, який у давнину пов'язував 
Візантію та країни Балтики. 

Бурштиновий шлях — це стародавній  торговельний шлях, 
за яким з Прибалтики до Середземномор'я доставлявся 
бурштин, про що є згадки у знаменитій  «Повісті минулих 
літ». Проект відродження Великого бурштинового шляху 
ініціювала Литва. Його підтримала Всесвітня туристична 
організація ООН (UNWTO), наразі одними із найбільш 
активних учасників проекту є Україна та Польща.

Сучасний проект «Бурштиновий шлях» покликаний  
по казати Україні і цілому Світові наш дивовижний скарб  — 
бурштин, як унікальний, неповторний камінь — своє-
рідний «портал», що поєднує минуле і майбутнє в 
єди ну «бурштинову трансформацію віків і народів». 
«Бур штиновий шлях», мо же стати перспективним між-
народним турпродуктом, здат  ним збільшити туристичний 
потік до країн-учасниць шляху, зокрема в Україну. В наші 
дні відтворення подібних проектів дозволяє не тільки 
вшанувати історичну спадщину та привернути увагу до 
надбань наших предків, а і сприяє підтримці і зміцненню 
як культурних, так і економічних зв'язків між державами 
у цілому світі.

Колекційні зразки українського бурштину
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Найпопулярніші маршрути 
Пекін — це серце Китаю, місто, в якому все працює 

злагоджено, як годинник, люди шанують найдавніші тра -
ди ції, але своїми сучасними розробками і модними тен-
денціями підкорюють весь світ. 

Пекін — це один з великих фінансових центрів 
країни, який збирає діловий світ на виставки-конгреси, 
ділові перемовини, тут укладаються мільйонні угоди! 
Пекін — один з головних пунктів у списку відвідувань 
будь-якого туриста, який вміщує понад 200 об'єктів 
екскурсійних відвідувань. 

Відчути дух історії, пройти площею Небесного Спо-
кою, побачити заборонене місто Гугун (Зимовий Імпе ра-
торський Палац), відчути енергію великої китайської сті-
ни, спробувати зна мениту качку по-пекінськи — це все ми 
рекомендуємо обо в'язково зробити, щоб відчути атмо-
сферу Пекіна. 

Відпочинок на Хайнань — острів Хайнань називають 
«Східними Гаваями», оскільки це єдине райське містечко 
з тропічним кліматом, де туристи протягом всього року 
можуть насолоджуватися ароматами квітучих садів. 

Тут все перебуває в гармонії: оксамитовий білосніж ний 
пісочок поєднується в плавному танці з легкими хвилями 
Південно-Китайського моря, а смарагдовий покрив лісів і 
садів не тільки радує око, але заливає весь простір своїми 
чарівними ароматами. 

Шанхай — передове місто Китаю, Східний Париж і 
багато інших різноманітних звань цілком заслужено за-
кріплені за Шанхаєм. 

Ціни в Шанхаї дозволяють мандрівникам добре провести 
час, навіть не маючи «великого» гаманця. Особливо по-
радують торгові центри з модним одягом і магазини, в яких 
продається електроніка. Тут практично за копійки можна 
відмінно одягнутися і прикупити новенький гаджет. Нові 
технології з'являються тут практично щодня, тому ціни на 
подібну техніку приємно вражають.

Відпочинок в Шанхаї можна легко поєднати з піз на валь-
ними екскурсіями його головним історичним пам'яткам. 

Гуйлінь — це прекрасне курортне містечко вже дав но 
привертає до себе увагу туристів з усього світу. Розташо-
Цей курорт чудово поєднує в собі смарагдові високі гори, 
найчистіші хвилясті річечки, дивовижні карстові печери і 
мо гутні скелі, що набирають найнезвичайніші вигляди. 

Гонконг — досить усього 2–3 дні, щоб побачити 
основні місця — Пік Вікторія, район Абердін, Алею зірок, 
покататися на кораблику з червоними вітрилами по річці. 

Відпочивати тут з маленькими дітьми — одне задово-
лення, оскільки є досить багато дитячих розважальних цен-
трів. Найпопулярніший  —  Діснейленд. 

Особливо яскраві позитивні враження залишаються в 
серцях людей після відвідин місцевого Ботанічного саду, в 
якому живуть сотні екзотичних і співочих пташок. Десятки 
аквапарків та дельфінаріїв також ніколи не перестають 
при вертати увагу туристів своїми винятковими програ-
мами виступів і унікальною можливістю поплавати в морі 
з дель фінами. 

Популярні готові програми 

– Усе найкраще в Китаї (стандарт) 12 днів/11 ночей від 
$ 1108/ос

– Пекін без кордонів 7 днів / 6 ночей від $ 490/ос.
– Китайська скринька 10 днів / 9 ночей від $ 1056/ос. 
– Пекін-Хайнань-Пекін 12 днів/11 ночей від $ 627/ос.
Більш детальна інформація щодо всіх маршрутах на 

нашому сайті: http://panukraine.ua/china.
Як дістатися до Китаю 

Найбільш економічно вигідний переліт до Пекіна про-
понує а/к «Air Astana» — Казахські авіалінії. Київ — Астана — 
Пекін — Астана — Київ. Вартість авіаквитка від $ 735 

Також лідером у перевезенні залишається «Аерофлот» 
з перельотом в Шанхай і Пекін через Москву, вартість 
авіаквитка від $ 860. 

Прямих рейсів з України до Китаю в 2014 році немає. 
Віза в Китай 

Віза в Китай оформлюється в Консульському відділі 
Посольства Китаю в Україні за 7 робочих днів, для дуже тер-
мі нових поїздок можливе оформлення за 5 і 3 робочих дні. 

Валюта країни 
Основною грошовою одиницею Китаю є юань. Усі 

готівкові розрахунки на території країни здійснюються в 
місцевій валюті. Обмін можна провести  або в банках, або 
в готелі (при собі необхідно мати закордонний паспорт). 

Курс юаня до американського долара встановлюється 
державою, дорівнюючи  в середньому 6,1 RMB за $ 1. 

Відпочинок в Китаї — це шанс побачити своїми очима неймовірні храми і палаци Пекіна, химерні містки та дерева 
його парків, сучасні гігантські хмарочоси Гонконгу і Шанхаю, величні монастирі Тибету і Шаоліня. Це можливість 
доторкнутися до «восьмого чуда світу» — Великої китайської стіни, без відвідування якої неможливо уявити будь-який 
тур до Піднебесної. І, звичайно, це прогулянки красивим заповідникам, знайомство з дивовижними і таємничими 
ландшафтами, створеними самою природою.

ВІДПОЧИНОК В КИТАЇ
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Відпочинок в Китаї Україна та Китай туристичні

Гонконг має незалежну грошову одиницю  —  гонконзький 
долар (HKD), курс якого досить стабільний: 7,75 HKD за $ 1. 

Корисні поради подорожуючим. 
Перед поїздкою в країну жодних вакцинацій і щеплень 

не вимагається. 
Інтернет (Wi-Fi), за загальним правилом, в готелях і 

багатьох кафе безкоштовний. 
Іноземцю в Китаї завжди слід мати при собі візитку 

готелю китайською мовою або картку зі своїми даними, 
заповнену будь-яким китайцем-перекладачем для пред'яв-
лення таксистам. 

Пити сиру воду з-під крану дуже не рекомендується. 
У будь-якому готелі в номері буде або термос з окропом, 
або електричний чайник. Також в більшості готелів без-
коштовно надається мінеральна вода без газу. 

Сувеніри. 
Що привезти з Китаю? Вибір сувенірів величезний. 

Спеції, прекрасна порцеляна, лакові шкатулки, печатки і 
футляри для сувоїв, чай. У магазинах із гарним сервісом, 
вам обов'язково дадуть спробувати чай перед придбанням. 
Великою популярністю користується чай Пуер, який 
належить до елітних чаїв. Правда запах його не завжди 
назвеш «елітним», оскільки справжній Пуер може пахнути 
ношеними шкарпетками, вогкістю... або навіть сирою 
рибою. А все тому, що він роками ферментується в сирих 
темних приміщеннях, перш ніж потрапити на прилавки. 

Захоплюючись покупками, уточніть вагу дозволеного 
багажу для Вашого квитка, а якщо діяти за принципом 
«один раз живемо», то можна скористатися послугою Cargo 
та все вподобане відправити додому контейнером. 

ТОВ «Агентство «Пан-Укрейн» — 
багатопрофільний туроператор 

Дата заснування компанії — квітень 1994 

Основні напрямки діяльності: 
• Організація всіх видів відпочинку на території 
України 
• Груповий та індивідуальний туризм по всьому 
світу 
• MICE і бізнес-тури на території України та за її 
межами 
• Продаж авіа і залізничних  квитків 
• Організація чартерних рейсів 

Головний офіс компанії знаходиться в Києві, за 
адресою: 
Украіна.01054 Київ, вул. О. Гончара, 73
тел. +38 (044) 2380848 
www.panukraine.ua
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Київський СупутникУкраїна та Китай туристичні

ТК «Київський Супутник» має Акредитацію IATA, є 
членом і генеральним агентом торгово-промислової 
палати України, Національного комітету Міжнародної 
торгово-промислової палати України, Українського Сою зу 
промисловців і підприємців.  

Ми спеціалізуємося на роботі з клієнтами в сфері 
туризму, ділового туризму, конференц-сервісу, івент-
сервісу, логістики (авіа, залізничні квитки, транспортне 
обслуговування). 

Туроператор в’їзного туризму в Україну:
— Тури по Україні: тематичні, комбіновані, тури вихідного 

дня, тури для дітей та молоді 
— Бронювання авіа та залізничних квитків 
— Організація харчування, catering 
— Послуги професійних гідів і перекладачів (більш ніж 

14 мов, в тому числі і китайська)
— Транспортні послуги по всій території України/Оренда 

авто
Бронювання готелів/апартаментів 

подобово
— Туроператор з виїзного туризму: широкий вибір турів 

в різні країни світу
— Бронювання авіа квитків 
— Бронювання готелів
— Екскурсії, перекладачі
— Транспортні послуги

Пропонуємо різноманітні тури в Китай:
— Регулярні екскурсійні тури (Пекін, Шанхай, о. Хайнань, 

Гонконг та ін.):
— Пекін — Сіань — Лоян — Шаолінь — Сучжоу — Ханчжоу- 

Шанхай (11н) — від 1150 у.о.
— Пекін — о.Хайнань - Пекін (10 н) від 615 у.о.
— Екзотичний острів Хайнань (7 н) від 409 у.е.
— та ін., а також:
— Індивідуальні тури (будь-якої складності і тематики)
— Ділові візити, в тому числі відвідання виставок, кон-

гресів, семінарів
Більш ніж 50 кваліфікованих співробітників компанії за-

безпечують дотримання високих стандартів обслуговування 
клієнтів компанії. Сьогодні це команда професіоналів, здатна 
вирішувати завдання будь-якої складності.

Туристична компанія «Київський Супутник» — ба гато профільний туристичний 
оператор, що існує на тури стичному ринку України більше 50 років та є одним з 
найбільших і найвідоміших туристичних операторів України. «Київський Супутник» 
од ним з перших в Україні отримав ліцензію Державної туристичної адміністрації 
України на туроператорську діяльність. За роки роботи компанія отри мала довіру 
своїх шанованих вітчизняних і зарубіжних пар тнерів. Вже більше 10 років компанія є 
надійним партнером з прийому груп з Китаю.

ТУРИ В КИТАЙ
«КИЇВСЬКОГО СУПУТНИКА»

м. Київ, вул. Пушкінська 9, тел.: (044) 531-91-30 факс: (044) 270-73-58/59
www.sputnik.kiev.ua
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ЦМДС Україна та Китай туристичні

•	 Сприяння	 українським	 та	 іноземним	 підприємствам	
у пошуку партнерів, налагодженні коопераційних, 
міжрегіональних та міжнародних ділових зв’язків, роз-
витку взаємовигідної співпраці; 

•	 Організація	 та	 проведення	 конференцій,	 семінарів,	
круглих столів, форумів з питань міжнародного еко-
номічного співробітництва за участю представників 
українських та іноземних ділових кіл; 

•	 Прийом	 ділових	 іноземних	 делегацій	 і	 окремих	
підприємців; організація та проведення презентацій 
іноземних фірм та їх продукції в Україні;  

•	 Підготовка	 та	 проведення	 зустрічей	 і	 переговорів	
зарубіжних підприємців, представників дипло ма-
тичного конкурсу з представниками українських під-
приємств і організацій з питань налагодження та роз-
ши рення співробітництва; 

•	 Індивідуальний	 підбір	 ділових	 заходів	 за	 сферою	 інте
ресів для відвідання за кордоном (на запит підприємства)

Також ми пропонуємо повний спектр 
послуг для бажаючих відвідати Китай:

•	 Бронювання	готелів	в	Китаї
•	 Авіа	квитки
•	 Транспортне	обслуговування
•	 Послуги	перекладачів,	супровід
•	 Ділові	візити
•	 Організація	відвідання	виставок,	конгресів,	семінарів
•	 Організація	участі	у	виставках	

Найближчі виставки в Китаї :
China Brew & China Beverage (CBB) 2014

 13/10 – 16/10/2014
 Міжнародна виставка обладнання та технологій 

пивоваріння та виробництва напоїв
 Китай / Пекін

Hong Kong Electronics Fair (Autumn) 2014
 13/10 – 16 /10/ 2014 
 Міжнародна виставка електроніки
 Китай / Гонконг

ILOPE 2014
 15/10 – 17/10/2014 
 Міжнародна виставка лазерних технологій, 

оптоелектроніки  та фототроніки
 Китай / Пекін

Mobile & Wireless 2014
 18/10 – 21/10/2014 
 Виставка мобільних технологій та пристроїв 

бездротового зв’язку
 Китай / Гонконг

ChinaPharm 2014
 28/10 – 31/10/2014
 Міжнародна виставка обладнання для фармацевтичної 

промисловості
 Китай / Шеньчжень

China International Gold, Jewellery & Gem Fair 
(Shanghai) 2014

 6 /11 – 9/11/2014 
 Китайська міжнародна ювелірна виставка
 Китай / Шанхай

Bauma China 2014
 25/11 – 28/11/2014 
 Міжнародна виставка будівельної техніки, машин для 

виготовлення будівельних матеріалів та обладнання
 Китай / Шанхай

Hong Kong Food Festival 2014
 25/12 – 29/12/ 2014 
 Гонконзький продуктовий ярмарок
 Китай / Гонконг

Центр міжнародного ділового співробітництва при Торгово-промисловій палаті 
України пропонує послуги:

«ЦЕНТР МІЖНАРОДНОГО
 ДІЛОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА»
ПРИ ТПП УКРАЇНИ
ПРОПОНУЄ ВІДВІДАТИ ВИСТАВКИ
В КИТАЇ

Контакти ТОВ «Центр міжнародного ділового співробітництва»:
м. Київ, 01601, Велика Житомирська 33, expo@cibc.com.ua, +380 44 537 23 47
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Фотоподорож ЛіцзянокВікно в Китай

Міський округ Ліцзян в провінції Юньнань — це зви-
чайне промислове непримітне місто. Однак його стара 
частина, так зване «старе місто», щодня відвідує безліч 
китайських і закордонних туристів. Старому Ліцзяну понад 
800 років. Раніше він був важливим пунктом на торговому 
шляху, яким з Китаю возили чай. Сьогодні «старе місто» – 
пам’ятка Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Воно практично 
в незмінному вигляді зберегло свій древній вигляд. Уздовж 
вузьких вуличок тісняться вкриті черепицею і прикрашені 

різьбленням по дереву традиційні будинки представників 
народності насі. Все місто покрите мережею каналів, по 
яких забезпечується водопостачання.

У «старому місті» є велика кількість невеликих готелів, 
в яких можуть зупинятися туристи. Ціни від 120 юанів (20 
дол.) на добу. Вранці в «старому» Ліцзяні тихо і спокійно, 
на вулицях в основному місцеві жителі. Зате до вечора 
місто заповнюють туристи, відкриваються кафе, бари та 
ресторани, атмосфера стає більш жвавою.

ФОТОПОДОРОЖ ЛІЦЗЯНОМ І ЙОГО ОКОЛИЦЯМИ

Місто в місті

Автор статті та фотографій Олександр Ніколишин
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Вікно в КитайФотоподорож Ліцзянок

Снігова гора нефритового дракона
Гуляючи вулицями старого міста, в сонячний день можна 

побачити вершину гори Юйлунсюешань («Снігова гора 
нефритового дракона»). Це найбільш південний льодовик 
в північній півкулі, площею 35х20 км. До підніжжя гори 
ходить громадський транспорт. Вхідний квиток, а також 
квиток на канатну дорогу в обидва кінці коштує 285 юанів 
(45 дол.). Щоб піднятися пішки знадобиться цілий день, в 
той час як канатна дорога підніме на висоту 4506 м за 15 
хвилин. Далі по спеціально викладеній з дерев’яних дощок 
гірській стежці туристи піднімаються до позначки 4680 м. 
Високо в горах неповні 200 метрів даються нелегко. Тому за 
30 юанів (5 дол.) бажаючим пропонують балони з киснем. 
Зате в результаті всі незручності компенсує чудовий вид на 
гору і її головну вершину висотою 5600 м. Спустившись 
вниз, можна також побачити каскад озер, утворених талою 
водою з гір. 

Ущелина тигра, який стрибає
Західний схил гори Юйлунсюешань і східний схил гори 

Хабасюешань утворюють ущелину Хутяося («Ущелина 
тигра, який стрибає»), по якій проходить один з кращих 
пішохідних маршрутів в Китаї. Одна з найглибших у світі, 
ущелина з перепадом висот 3790 м, розташована у 60 
км від Ліцзяна. Пропускний пункт на територію Хутяося 
– біля повіту Цяотоу, квиток туди коштує 75 юанів (12 
дол.). Через ущелину проходять два маршрути: нижній і 
верхній. По першому туристів возять на автобусах, другий 
– пішохідний. Довжина ущелини 18 км, щоб подолати 
цей маршрут, зазвичай потрібно два дні. Раніше багатьох 
бекпекерів на шляху через гори ніч заставала зненацька, і 
вони просилися переночувати у місцевих жителів. Вздовж 
маршруту є кілька невеликих поселень народності насі. 
Люди там тримають невеликі приватні готелі. Номер коштує 
від 30 до 160 юанів (5 – 25 дол.).
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Музей під відкритом небомВікно в Китай

Селище Ланде — це справжній музей під відкритим 
небом. Там немає готелів, сувенірних кіосків та особливих 
пам’яток, село – саме по собі визначна історична пам'ятка. 
Близько 600 років на клаптику землі, біля підніжжя 
невисокої гори, живуть представники народності мяо. 
Цивілізація не змогла повністю змінити це поселення, а 
відвідувачі своєю зайвою увагою досі не перетворили 
його на черговий атракціон для туристів. Там зберігся 
традиційний спосіб життя однієї з найбільш колоритних 
нацменшин Китаю. При цьому найцікавіше — не традиційні 
пісні і танці для туристів у виконанні місцевих дівчат, а 
щоденне звичайне життя людей. Оскільки туристичної 
інфраструктури в Ланде немає, туристи там довго не затри-
муються, а забігають на кілька годин, роблять фотографії і 
їдуть далі за маршрутом.

Селище Ланде розташоване в провінції Ґуйчжоу, на 
південному заході Китаю. Добиратися туди найзручніше 
з містечка Кайлі, яке розташоване за 29 км від Ланде. 
Поїздка на рейсовому автобусі коштуватиме 9 юанів (1.5 
долара), таксі у два кінці – 100 юанів (16 доларів).

Перші мяо в цьому місці жили на гребені гори, так було 
безпечніше. Потім люди будували свої будинки все нижче і 
нижче, хоча іноді доводилося тікати назад у гори, побачивши 
сліди шкіряного взуття на землі. У той час місцеве населення 
ходило босоніж або в солом’яних сандалях, шкіряне взуття 
носили лише військові або розбійники. Зрештою, село «спу-
стилося» до підніжжя гори, але досі воно розділене на верх-
ню й нижню частини.

Архітектура Ланде повністю витримана в традиційному 
мяоському стилі. У селі приблизно 100 будинків, більшість 
з них так звані «дяоцзяолоу» (吊脚楼). Дослівно це 
перекладається, як «будинок на звисаючих ногах», тобто на 
високих палях. Всі вони побудовані з дерева без жодного 
цвяха. Дах покривають соломою або черепицею. У житлових 
будинках зазвичай 2-4 поверхи. Під будинком тримають 
домашню худобу, на верхніх поверхах зберігають продукти, 
а житлові приміщення посередині. Зведення будинку вва-
жається дуже важливою подією, з цього приводу навіть існує 
приказка: «Побудувати гарний будинок, так само склад но, як 
знайти гарну дружину».

МУЗЕЙ ПІД ВІДКРИТИМ НЕБОМ:
ТРАДИЦІЙНИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ НАРОДНОСТІ МЯО
У СЕЛИЩІ ЛАНДЕ

Автор статті та фотографій Олександр Ніколишин
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Село розташоване на схилі гори. Коли ходиш його 
вулицями, то або піднімаєшся вгору, або спускаєшся вниз. 
Саме тому для зручності, всі вулиці викладені бруківкою.

У селі немає готелів, є лише кілька гостьових будинків. 
Зняти кімнату на чотирьох коштує 80 юанів (13 доларів) 
на добу. Умови більш ніж скромні — крім ліжок, в кімнаті 
нічого немає, всі зручності на вулиці. Також необхідно 
дотримуватися деяких оригінальних місцевих правил. 
Наприклад, постояльцям не дозволять спати на одному 
ліжку, навіть чоловікові і дружині. Це буде великою 
образою для господарів. Меню гостям не пропонують, 
подають те, що господиня готує для своєї сім'ї. Вечеря з 7 
страв коштує 40 юанів (7 доларів), локшина і варене яйце 
на сніданок обійдеться всього в 5 юанів (1 долар).

У центрі Ланде розташована кругла «барабанна 
площа» — місце громадських зібрань. Там місцеві жителі 
відзначають національні свята. Саме у святкові дні в Ланде 
найбільше туристів, так як в цей час жителі села надягають 
святковий одяг і виконують національні танці.

Добре відомі також самобутній національний одяг та 
срібні прикраси народності Мяо. У Ланде близько 30 видів 
жіночих прикрас. За одягом навіть розрізняють підвиди 
мяо. Наприклад, жінок у Ланде називають «мяо в довгих 
спідницях». Щоправда, довгі спідниці сьогодні носять тільки 
жінки старшого покоління. Молоді дівчата зазвичай ходять 
у штанах. Утім як одні, так і інші обов'язково укладають 
волосся в традиційному стилі. Видів зачісок також кілька 
десятків. Що стосується чоловіків, то вони виглядають 
сучасніше, і за одягом їх важко відрізнити від ханьців.

Традиційний одяг, прикраси, деякі предмети побуту, 
жителі Ланде роблять вручну. Шити і вишивати дівчат 
навчають з дитинства. Приплив туристів до селища в остан-
ні роки дав поштовх розвитку народного декоративно-
прикладного мистецтва. Продаж подібних виробів туристам 
– непогане джерело додаткового заробітку. Найбільш вмілі 
майстрині за рік заробляють 5-6 тисяч юанів (близько 
тисячі доларів).

Якщо туристичну галузь в селі тільки почали освоювати, 
то землеробство – традиційне заняття місцевих жителів. 
В основному там вирощують заливний рис і кукурудзу. 
Згідно з однією з наукових теорій, мяо одними з перших 
в Китаї почали вирощувати рис. Одним із доказів є те, 
що багато термінів пов’язаних з вирощуванням рису в 
китайській мові були запозичені з мови народності мяо.

Майже в кожному господарстві тримають буйволів, 
вони головні помічники в польових роботах. Після важкого 
трудового дня буйволів часто купають у струмку біля села.

Селище стоїть на березі гірського струмка, через який 
перекинуто кілька мостів. Найбільш знаменитий з них – 
міст «Вітру і Дощу». Він був побудований у другій половині 
XIX ст. У той час ці землі були охоплені селянським пов-
станням. Тому міст цей нерідко називають на честь ва-
тажка бунтівників мостом Ян Далю. Сьогодні це не 
лише важливий інфраструктурний об’єкт села, пам’ятка 
мяоської мостової архітектури, але і найромантичніше 
місце в Ланде, там найчастіше призначають один одному 
побачення місцеві хлопці та дівчата.
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Безмежний простір культурної спадщини Китаю притягує 
своєю казковістю і неординарністю. Перебуваючи на тере-
нах Китайської Народної Республіки майже рік, вдалося 
відвідати багато міст і провінцій, спостерігаючи культурно-
історичний стовбур зсередини.

Вібрація торсійних коливань, що утворює енергію в 
людському соціумі, супроводжуючи історію Китаю злетами 
та застоями, впливаючи на культуру і світобачення – все 
рухається, підкорюючись їй. Тібетській ламаїзм з відтінками 
прадавньої релігії Бон та більш пізнім впливом буддійської 
культури; китайський даосизм, що виринає з глибин 
китайського світобачення, – все це є фундамент, на якому 
ґрунтується світогляд китайської нації. Це стрижень, навколо 
якого будується історія, відображаючи в собі радість і горе, 
надії і безвихідь (біле і чорне, духовне і земне). 

Сучасний Китай, яким я його побачив впродовж 
2008—2009 років це є результат, оболонка створена бага-
тонаціональною китайською культурою. Замислюючись 
над внутрішнім потенціальним життям, його силовим цен-
тром, який рухає націю вперед, виникає всесвіт гармонійної 
субстанції (інь і янь) — мікрокосмос, який в розгорнутому 
вигляді більший за нашу галактику. Це рушій китайської 
думки, великий потенціал свідомості, можливо, навіть де-
який прояв вищої субстанції Дао, із даоської релігії. Цей 
життєвий струмінь виринає із віків прямо до нас, поглинаючи 
своєю силою і всеосяжністю. 

Вражає основа даоської релігії розуміння «Дао», як 
першооснови всесвіту, першопричини, з якої все почало 
будуватись. І це не тільки слова. Система світорозуміння 
даоської філософії не спроможна перекладатися на зем-
ну мову, бо логіка людського мовлення не спроможна 
відтворити логіку космічного устрою. Цей світогляд – це крок 
вперед до самовдосконалення всього людства, намагання 
перейти на нову сходинку на шляху до об’єктивного світо-
бачення. «Істинний мудрець даосизму, що пізнав сут-
ність Дао, не може пояснити її словами». Інстинктивне 

ба чення цього дає можливість відчути внутрішнє міцне 
єство китайської цивілізації. Попри це даосизм у Китаї не 
залишився у чистому вигляді, змішавшись з буддизмом, в 
силу антисоціальних норм даоської філософії, спонукаючи 
до відкидання соціальних та культурних норм, рухаючись до 
першобуття, руйнуючи багатовікову формацію суспільства.

Подорожуючи різними містами і провінціями, у свідо-
мості відбивається інший світ на світобаченні європейця, 
утво рюючи нову формулу світорозуміння та неординарність 
ви рішення життєвих питань ідеалістичного характеру. Пер-
шо черговою релігією Китаю став буддизм. У ньому, в 
порівнянні с християнською вірою де Бог є владика, а 
людина підкорена йому, — спонукає до апатійної поведінки, 
керуючись все прощення Богом. В буддизмі Буддою (про-
с   вітленим) може стати кожна людина, в результаті возне-
сіння до рівня Шам бали у стані нірвани. Мені здається, 
підсвідомо ця релігія впливає на китайців, спонукаючи їх 
до самовдосконалення, самовивчення і самоорганізації. 
Хоча в Китаї здебільшого матеріалізм, на високому рівні 
відбувається утримання монастирів та Храмів. Уся історична 
архітектура Китаю і сучасні деякі вищі державні установи 
Китаю утворюються в синтезі з храмовою архітектурою, 
котра спрямована до медитації. І це є парадокс: жорсткий 
матеріалізм іде поряд з духовним розвитком. В свій час 
Буддизм прийшов до Китаю із Індії з метою заспокоїти народ 
після постійних війн та боротьби за владу. Що характерно, це 
нововведення спонукало до іншої проблеми, — інтелігенція 
не витримуючи соціальної боротьби знайшла заспокоєння 
в релігії, занурившись у самих себе, більше не спілкуючись 
з соціальним середовищем, уносячи свої вміння і знання 
з собою. За таких умов до влади прийшли більш грубі, 
емоційно і розумово менш чуттєві, які будували державу 
відповідно до свого бачення. Якби не вплив конфуціанства, 
невідомо, якою б була історія китайської цивілізації, яких 
вона б бід зазнала. Але відійдемо від сторінок історії та 
подивимось, чим живе Китай зараз.

КИТАЙ ОЧИМА УКРАЇНЦЯ

Автор статті та картин Олександр Храпачов

Біля воріт Даоського храму. Сучжоу.
80х100. Полотно, олія. 2009 р.

Човни Сучжоу.
60х80. Полотно, олія. 2009 р.
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В силу історичного та географічного формування, від-
мінного від нашого, у них виникла зворотна нашій логіка. 
Наприклад, у нас дати пишуть: спочатку день, потім місяць і 
рік. У них навпаки: спочатку рік, потім місяць і день. Стосовно 
логічного пам’яті: у китайців файлова система відтворення 
інформації, а у нас образна. Між цими видами збереження 
інформації присутня велика різниця. При нашій здатності 
запам’ятовувати нова інформація поступає до загального 
інформаційного середовища мозку і поглинається ним, 
засвоюючись ним або знищуючись. «Файлова» система за-
пам’ятовування китайців веде до постійного поглинання ін-
формації іноді не пов’язуючи попередню з наступною, 
записуючи її в логічні ланцюги. Як результат — різна форма 
відтворення вже засвоєної інформації. Наш мозок, в більшості 
випадків, в процесі пошуку необхідної інформації в пам’яті 
використовує образ, символ, архетип, і починає порівнювати 
з цим образом відповідні образи, прикладаючи до них свою 
матрицю, порівнюючи з відповідністю до ладанної програми. 
Буває таке, що не вдається знайти відповідний символ, він 
не спливає із пам’яті, так і не даючи відповіді на поставлене 
питання. Що до китайського мислення — то все навпаки. 
Фай  ло ва система запам’ятовування, як у комп’ютері, кожен 
файл підпорядкований до відповідної теми і розмежованості 
інформації. При такому устрої запам’ятовування, відтворення 
інформації відбувається гортанням сторінок, поступовим пе -

ре  гляданням усієї інформації, відповідної до питання. І, 
врешті-решт, відповідь буде знайдена. 

Ці різні системи мислення і запам’ятовування по-різному 
впливають на світобачення і світорозуміння, можливо, і на 
хід історії та соціально-культурного формування.

Поговоримо трохи про їх соціальне життя. Хоча у ки-
тайців немає кастової розмежованості соціального сере-
довища, утворились окремі соціальні прошарки як наслідок 
перенаселення країни і неспроможності отримати усім ви-
щу освіту. Усі свої щасливі шкільні роки вони присвячують 
навчанню з ранку до ночі. В деяких школах навчаються 
по дванадцять годин на день. Після чого йде конкурс до 
вступу в вищі навчальні заклади. Той хто поступає, має 
шанс у майбутньому отримати нормальну професію. Ті 
хто не поступають, стають обслуговуючим персоналом. 
Парадокс ще в тому, що у них немає бюджетної форми 
навчання. І навіть якщо дитина має великий хист і талант до 
окремої професії, без грошей, не може навчатись. Китайці 
дивуються, коли дізнаються, що в Україні багато студентів 
навчається безкоштовно і держава ще платить їм за це 
гроші (стипендію). Також є деякі нюанси в середній освіті. 
Наприклад, у нас учні після першого класу середньої 
школи вже вміють читати. У них потрібно шість років, щоб 
навчитись писати і читати ієрогліфи. Це дуже ускладнює 
інформаційне пізнання світу. Деякі китайці так і не вміють 

Човни в старому центрі Сучжоу.
100х130. Полотно, олія. 2009 р.

Подвір’я храму
60х80. Полотно, олія. 2008—2009 р.р..

Даоський привратний храм
80х100. Полотно, олія. 2009 р.

Храм Даосизму
100х140. Полотно, олія. 2008—2009 р.р..



110 111

Китай очима українцяВікно в Китай

повноцінно читати все життя. В середньому, китайські 
студенти відстають від наших студентів у розвитку на цих 
п’ять років. Це дуже помітно, коли вони приїжджають на 
навчання в Україну. 

Китайська культура багата на національну спадщину. У 
Китаї п’ятдесят шість національностей, кожна із яких має 
свій національний одяг і, що характерно, індивідуальні 
зовнішні риси не тільки обличчя, а загалом тіла (кісткову 
будову, колір шкіри, очі і все інше). Але щодо збереження 
національної спадщини, спостерігається схожа з Україною 
проблема: в степових регіонах під впливом глобалізації 
національні обряди повністю знищені, залишившись 
тільки в музеях; в гірських – більш бідних і менш до-
ступних регіонах — історичні традиції збереглися майже 
повноцінно, як у нас в Карпатському регіоні.

Подорожуючи різними містами і провінціями, бачиш різні 
світи, різні життя і буття в тому середовищі, де міг би опинитись 
і сам в одному із життів і бачити українців, як інопланетних 
людей, дивуючись їм, їхнім проблемам і радостям.

У лютому місяці під час трьохтижневого святкування 
китайського нового року, я поїхав до міфічних гір Хуаньшань 
в провінції Аньхой (центральний Китай). Прямуючи із 
провінції Цзянсу з міста Сучжоу, була можливість побачити 
як щогодинно змінювався пейзаж за вікном потяга і характер 

житлових будівель. Поступово степовий річковий пейзаж 
почав змінюватись на холмистий, а потім на гірський. Усі 
холми були вкриті бамбуком, він був скрізь. Після прибуття 
до міста Хуаньшань було необхідно проїхати ще сімдесят 
кілометрів до славетних стовбових гір Хуаньшань. Їх 
неодноразово зображували всім відомі китайські акварелі. 
Шлях до тих гір лежав через каньйони та мости через 
бурхливі гірські річки, підіймаючись все вище у гори. Нарешті 
мікроавтобус довіз підніжжя цих гір. Ще декілька кілометрів 
пішки через густий туман і вони розкрились переді мною, 
на окремій висоті розійшовся, засяяло сонечко, морозне 
повітря обдувало лице, голі-сірі дерева розмежовані 
реліктовими соснами вкривали верхівки могутніх гір із яких 
стрімко виринали кам’яні стовпи рухаючись до неба. Чистота 
повітря була незрівнянна з чистотою енергетичною, яка там 
перебувала. Відчуття – немовби ти знаходишся у космосі, 
чисті вібрації пронизують тебе, даючи можливість відчути 
першоствореність світу, та розуміння як треба жити і чим, 
щоб життя не пройшло марно. Я ще два дні вивчав каньйони, 
ліси, скелі і сусідні верхівки скельної гряди, перебуваючи у 
просторі де не було часу, бо час це матерія, залишившись 
думкою в ньому назавжди.

Вертаючись додому в місто Сучжоу, провінція Цзянсу, де 
я жив впродовж дев’яти місяців, вирішив зупинитись в місті 

Квітучі дерева Сучжоу.
50х60. Полотно, олія. 2009 р.

Під час дощу.
80х100. Полотно, олія. 2009 р.

Перед вівтарем.
80х100. Полотно, олія. 2009 р.

Ворота Даоського храму.
80х100. Полотно, олія. 2009 р.
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Нанкін, столиці провінції Цзянсу. Посеред міста знаходиться 
велика гора — Золота гора. На ній знаходяться гробниці 
імператорів останніх і передостанніх правлячих династій. 
Загалом в Китаї дуже розвинута паркова культура. Усі історичні 
пам’ятники організовані в окультурене паркове середовище. 

В Китаї кожна провінція має свою столицю, якій під-
порядковані всі міста цієї провінції, кожна провінція під-
порядкована Пекіну. Тільки місто Гонконг живе автономно 
— маленька країна, в яку навіть китайцю необхідна віза. В 
свій час королева Англії віддала цю англійську колонію до 
Китайської Народної Республіки з умовою, що в Гонконзі 
збережеться англійський устрій. В результаті чого це одне із 
найбільш економічно налагоджених міст Китаю.

Три великих міста: Пекін, Шанхай, Гонконг – не є сто-
лицями провінцій.

Побувавши у багатьох містах Китаю, цікаво порівняти місто 
Шанхай з іншими. Це суто англійське місто, його збудували 
англійці на пустому узбережжі. В ньому майже не присутня 
історична китайська архітектура. Коли йдеш по історичному 
центру, то відчуття, немовби перебуваєш у Англії, але навколо 
китайці. Все це в синтезі з сучасною архітектурою.

Якщо торкнутися мистецького життя – воно живе, 
змінюючись та синтезуючись, при цьому намагається 
зберегти консервативні традиції китайської культури. 
Спрямовуючи свою діяльність на розвиток нових ідей і 
досягнень, вони вивчають те, що не зовсім розуміють чи 
не вміють, спонукають свою молодь їхати до інших країн 
вивчати культуру, мистецтво, науку; підіймаючи при по-
верненні свою – китайську. Також китайці запрошують 
викладачів з різних країн для збагачення своєї навчальної 
бази. За цими програмами вони приїжджають і в нашу 
Національну Академію образотворчого мистецтва і архі-
тектури. Навчаючись в стінах Академії, торкаються до 
нашої спадщини через спілкування з викладачами та 
вивчаючи фонди. У них інше бачення мистецтва, вирі-
шення творчих ідей в нашій школі та нашій історії, тим 
самим збагачуючи своє бачення світу. Для них це інша 
культура, інша нація, інший устрій. Дуже цікаво зануритись 
в інше життя, в іншу культуру, побачити тим самим свою 
ззовні, відчути позитивні сторони і те, що треба змінити. 
Це бачення ззовні, коли живеш в іншій країні, починаєш 
мислити біль широко, дивлячись навколо себе, знявши 
з очей шори національної спадщини. Повертаючись 
додому, вони збагачують свою культуру. І кожен китаєць 
привезе з собою краплинку іншого світу, а всі разом ціле 
море, в якому виросте нове покоління, більш свідоме і 
розумне, підносячи освіту і науку над грішми.  

Сучасне активне мистецьке життя відбувається в ба-
гатьох містах і провінціях Китаю, насамперед,  в Пекіні, на 
мій погляд. Багатогранне, непередбачуване, емоційне – 
мистецтво живе у своєму світі, утворюючи художню ауру не 
одного художника, а цілої плеяди, багатогранно висвітлюючи 
суспільне та концептуально-ідеалістичне життя. Зріст ки-
тайської економіки сприяв зміцненню матеріального ста-
новища художників Китаю, даючи їм можливість будувати 
величезні майстерні, подорожувати світом, збагачуючи свій 
досвід, надихаючись на нові полотна, нові ідеї. Велику увагу 
сучасні китайські художники приділяють зображенню історії 

своєї країни, різної за подіями: перемоги і зради, революції 
гражданські і культурні; наклали відбиток на історичну 
спадщину дещо зруйнувавши, а дещо і відтворивши. 

Китайські митці, живучи цілими селищами, створили 
свій світ — не повторний, неординарний. Збільшуючи енер-
гетичний струмінь постійним перебуванням у мистецтві не 
одного, а великої кількості митців. Тим самим надихаючи 
один одного, посилюючи спільне бачення, відкриваючи нові 
ланки світорозуміння, рухаючи свою культуру уперед до 
самовдосконалення. 

Неабияке значення мають історично сформовані китай-
ські стилі. Спадковість графічного бачення має великий вплив 
на сучасне мистецтво Китаю. Тільки окремі художники змогли 
відірватись від генетично сформованого китайського стилю 
в образотворчому мистецтві, навчаючись у академічних шко-
лах Європи. Тепер вони викладають в вищих навчальних 
закладах, утворюючи нові підходи вирішення давніх, не 
раз зображуваних ідей в живописній інтерпретації. Через їх 
картини, немовби ще ближче доторкаєшся до внутрішнього 
всесвіту китайської культури; тендітно, чуттєво зображеної, 
пережитої зсередини самим митцем, відкриваючи для нас ті 
грані підсвідомості про які ми чули, але не достатньо розуміли.

Невід’ємною частиною китайської культури є ієрогліф. Їх 
тисячі і кожен із них це окремий твір, вірно зображувати який 
навчаються роками. Система китайського мовлення являє 
сукупність мистецьких досвідів. Ієрогліф – образотворче 
мистецтво, та його чотирьох тональна мелодійна вимова – 
музична категорія. Завдяки цьому – це неймовірно співоча 
нація, бо їх мова – це і є пісня. До речі, дуже близька за 
фонетикою до української мови. Досвід китайських студентів 
довів, що серед іноземних мов найлегше вивчається україн-
ська, близька за фонетичним складом. Хоча в усьому Китаї 
використовуються однакові ієрогліфи, вимова їх різна в 
кожній провінції, іноді і в сусідніх містах, із-за чого вони часто 
не розуміють один одного. Щоб вийти із цього положення 
ввели загальний діалект путунхуа, але не всі його знають, 
переважно тільки молодь.

Загалом перебуваючи в такій надзвичайній країні 
набираєшся позитиву від людей. Вони зовсім по-іншому 
відносяться до життя, з радістю у серці, з піснею на думці; 
хоча жити їм не легше, ніж нам. 
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Літературна сторінка Нобелівська лекція Мо Яня

Сучасний китайський письменник Мо Янь 莫言 (його 
справжнє ім'я Ґуань Моє 管谟业) народився в 1956 році 
в повіті Ґаомі провінції Шаньдун. У дитинстві після початку 
культурної революції Мо Янь був змушений кинути школу і 
багато років працював у селі. У 1976 році він почав службу у 
НВАК. Служив командиром відділення, у секретній частині, 
бібліотекарем, учителем, відповідальним співробітником. 
У 1981 році опублікував свої перші твори: «Дощ весняної 
ночі», «Суха ріка», «Осінні води», «Народна музика» та ін. 
Мо Янь став відомим у 1986 році, коли вийшла його новела 
«Червоний гаолян». За цим твором відомий режисер 
Чжан Їмоу зняв свій знаменитий фільм. 1986 року Мо 
Янь закінчив факультет літератури Інституту мистецтв 
НВАК. У 1991 році, завершивши навчання в аспірантурі 
Літературного інституту Лу Сіня Пекінського педагогічного 
університету, отримав ступінь магістра в галузі літератури 
і мистецтва. У 1997 році роман Мо Яня «Пишні груди жирні 
сідниці» отримав найвищу літературну нагороду «Премія 
великих письменників» у розмірі 100 тис. юанів. У 1997 
році звільнився з армії почав працювати в газеті «Цзяньча 
жибао», писати сценарії для кіно і телебачення.

У 2000 р. тижневик «Asiaweek» включив «Червоний 
гаолян» до переліку 100 кращих китайських творів ХХ 
століття. У 2001 році роман «Сандалова страта» був 
визнаний кращою книгою року читачами тайванської газети 
«Ляньхебао», а в 2003 році «Сандалового страта» отримала 
першу літературну премію «Дінцзюнь», яка вручається 
раз на два роки. У 2005 році книга Мо Яня «41 гармата» 
відзначена 2-ю медіа-премією за видатні досягнення в 
літературі. Письменник став почесним доктором літератури 
Відкритого університету Гонконгу. У 2006 році перша 
глава роману «Смертельна втома» отримала великий приз 
азіатської культури Фукуока. 15 грудня 2006 вперше був 
опублікований список «Найбагатших багатих китайських 
письменників». Мо Янь з 3,45 млн. юанів гонорарів від 
видання книг очолив список із 20 письменників, чим 
привернув загальну увагу. 

У липні 2007 року опублікована збірка есе: «Говори, Мо 
Янь!». Ця збірка з трьох томів повністю відображає світогляд 
письменника. У 2008 році «Втома життя і смерті» була 

удостоєна першої премії «Сон червоного палацу». Роман 
«41 гармата» вийшов у фінал Сьомого конкурсу літературної 
премії Мао Дуня. У грудні 2009 року опублікував роман 
«Жаба», в якому застосований унікальний творчий підхід. 
Роман складається з чотирьох великих листів і п'єси з життя 
сільської акушерки, що представляють проблеми і болі цілої 
епохи. У серпні 2011 року роман «Жаба» отримав Восьму 
літературну премію Мао Дуня. Кожен роман Мо Яня – це 
ціла картина того чи іншого зрізу сучасної китайської життя. 
Літературні критики називають Мо Яня одним з найглибших 
письменників сучасного Китаю.

10 грудня 2012 в Концертному залі Стокгольма відбулася 
церемонія вручення Нобелівської премії. Китайський 
письменник Мо Янь офіційно став лауреатом Нобелівської 
премії з літератури за 2012 рік. Повернувшись сніжним 
ранком 14 грудня в Пекін, Мо Янь сказав в аеропорту, що 
для того, хто отримав Нобелівську премію з літератури вона 
може легко стати «прокляттям». Мо Янь додав, щоб уникнути 
такого результату, для письменника найголовніше — писати.

8 грудня Мо Янь виступив в Шведської академії з 
лекцією під назвою «Людина, яка розповідає історії»: 

«Шановні члени Шведської академії, пані та панове:
За допомогою телебачення чи Інтернету, я хотів би всім 

вам, присутнім отут розповісти трохи про далеке північно-
східне сіло Ґаомі. Ви, можливо, побачите мого 90-річного 
поважного батька, побачите моїх старших братів і сестер, 
мою дружину й дочку, і мою онуку, якій рік і чотири місяці. 
Але є та, про яку я в цю мить думаю найбільше, моя мати, 
ви ніколи не зможете її побачити. Після отримання премії, 
багато людей розділили із мною мій успіх, але моя мати не 
зможе розділити його із мною.

Моя мама народилася в 1922 році, померла в 1994 
році. Її порох був похований у персиковому саду на 
східній стороні села. Минулого року там мала пройти за-
лізниця, мі були змушені перенести її могилу подалі від 
села. Розкопавши могилу, ми побачили, що труна вже 
згнила, кістки матері вже змішалися з землею. Ми тільки 
повинні були символічно викопати трохи землі, перенести 
до нової могили. І з цього моменту я відчув, що моя мати 
стала частиною землі, коли я розповідаю стоячи на землі, 
я розповідаю це матері.

Я був молодшою дитиною в родині моєї матері.
Мої найперші спогади пов’язані з єдиним термосом 

у моїй родині, з яким ходили до громадської їдальні за 
окропом. Через голод, слабість я упустив термос і розбив 
його, я був наляканий до смерті, зарившись у стіг сіна, 
цілий день не зважувався вийти. Увечері я почув, що мати 
кличе мене моїм дитячим іменем. Я вибрався зі стогу сіна, 
думаючи, що мене будуть бити й лаяти, але мати не била й 
не сварила мене, тільки гладила по голові й довго зітхала.

Мій самий болісний спогад про те, як ми з мамою 
пішли збирати колоски на колективній землі. Прийшли 
охоронці, люди, що збирали колосся розбіглися, у моєї 
мами ніжки були маленькі, бігла повільно, її затримали, 

НОБЕЛІВСЬКА ЛЕКЦІЯ МО ЯНЯ
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один високий охоронець заліпив її ляпас. Вона по-
хитнулася й впала на землю. Охоронці забрали зібрані 
нами колоски, посвистуючи, спокійно пішли. У моєї мами 
з рота текла кров, вона сиділа на землі, я ніколи не забуду 
вираз розпачу на її обличчі. Через багато років, коли той 
охоронець став сивим, старим, я зустрів його на ринку, 
кинувся знайти й помститися йому, мама утримала мене, 
спокійно сказала: «Синок, та людина, яка била мене й цей 
старий, зовсім різні люди».

Найбільше я пам’ятаю один день на свято Середини 
осені. У нашій родині зліпили пельмені, що було рідко, 
кожному тільки по одній мисці. Коли ми їли пельмені, 
старий жебрак підійшов до порога нашого будинку. Я 
відклав пів миски засушеної солодкої картоплі й віддав 
йому, але він розсерджено сказав: «Я стара людина, ви 
їсте пельмені, а мені даєте засушену картоплю, що ж у 
вас за серце?» Я роздратовано відказав: «Ми за рік не їмо 
і кілька раз пельмені, кожному по одній маленькій мисці, 
навіть наполовину не наїсися! Дали тобі сушену картоплю 
й то непогано, хочеш, їж, а не хочеш, то котися!» Мати 
вичитала мені, а потім половину пельменів зі своєї миски 
висипала в миску старого.

Але найбільше я шкодую про той випадок, коли ми з 
мамою пішли продавати капусту, навмисно або мимоволі 
одній літній людині, яка купувала капусту, я нарахував на 
одне мао більше. Порахувавши гроші, я пішов у школу. 
Коли я повернувся додому зі школи, то побачив що 
мама, яка рідко плакала, уся в сльозах. Мати не лаяла 
мене, тільки тихенько сказала: «Сину, ти дозволив матері 
втратити обличчя».

Коли я був підлітком, моя мати страждала від серйозного 
захворювання легенів. Голод, хвороби, утома змушували 
нашу родину терпіти страждання, ми не бачили світла й 
надії. У мене виникло таке лиховісне почуття, що мама в 
будь-який момент може покінчити життя самогубством. 
Щораз, коли я вертався з роботи, увійшовши у двері, 
голосно кликав маму, почувши її відповідь, у мене немов 
тягар спадав з душі. Якщо я якийсь час не чув її голосу, 
мене охоплював страх, я біг у будинок і на млин шукати її. 
Одного разу, обшукавши всі кімнати, я не побачив маму. 
Я сидів у дворі й голосно плакав. У цей час мати з в'язкою 
дров увійшла у двір. Вона була дуже незадоволена тим, 
що я плакав, але я не міг сказати їй про свої страхи. Мама 
побачила, що в мене на душі, вона сказала: «Синку, не 
хвилюйся, хоча я живу зовсім без радості, але поки Яньван 
не покличе мене, я не можу піти».

Я народився з бридкою зовнішністю, багато жителів села, 
побачивши мене, сміялися, і кілька задиристих учнів у школі 
через це побили мене. Я повернувся додому гірко ридаючи, 
мама сказала мені: «Сину, ти не бридкий. У тебе, що не вистачає 
носа, немає ока, руки ноги на місці, у чому ти бридкий? До того 
ж, якщо в тебе добре серце, ти робиш багато добрих справ, 
то навіть виродливий може стати гарним». Потім я виїхав у 
місто. Коли деякі дуже культурні люди усе ще за моєю спиною 
й навіть просто в очі потішалися над моєю зовнішністю, то я 
згадував слова матері, і зі спокійним серцем вибачав їх.

Моя мати була неписьменною, але дуже поважала 
грамотних людей. Життя нашої родини було важким, часто 

недоїдали, але як тільки мені потрібно було купити книги й 
канцелярські товари, вона завжди мені це купувала. Вона 
була працьовитою, не терпіла ледачих дітей, але якщо я 
через навчання не встигав зробити роботу, вона ніколи не 
сварила мене.

Одного разу на ринок прийшов розповідач книг. Я 
крадькома втік слухати книгу, забувши про те, що вона 
наказала мені зробити. За це мати виказувала мені. Уве-
чері, коли при світлі маленької гасової лампи вона шила 
для родини одяг з бавовни, я не витримав і переказав 
для неї історію, яку почув від розповідача книг. Спочатку 
вона була трохи роздратована, тому що, за її уявленням, у 
розповідачів книг був язик без кісток, вони були ледарями, 
з їхніх вуст не можна було почути нічого хорошого. Але 
історія, яку я розповідав, поступово захопила її. Потім 
кожного ринкового дня вона більше не давала мені 
роботу, мовчки дозволивши мені йти слухати книги. На 
подяку за доброту матері й щоб похвастатися перед нею 
своєю пам’яттю, я історії, що почув удень, промовисто 
переказував для неї.

Незабаром мені вже було мало переказувати історії 
розповідачів книг, у процесі переказу я безупинно щось 
додавав і перебільшував. Я міг там, де це подобалося 
мамі,  переробити сюжет, а іноді навіть змінити розв'язку 
історії. Моїм слухачем була не тільки моя мама, і моя 
старша сестра, моя тітка, моя бабуся — усі стали моїми 
слухачами. Дослухавши мою історію, моя мама іноді 
стурбовано, чи то мені, чи то розмірковуючи вголос го-
ворила: «Синку, ким ти станеш, коли виростеш? Невже ти 
зможеш прогодуватися балаканиною?»

Я розумів заклопотаність матері, тому що в селі 
балакуча дитина всім набридає, а іноді й створює проблеми 
для себе й своєї родини. У романі «Віл» я описав такої 
дитину, яка викликає відразу у селі своєю балаканиною – 
у цьому відображення мого дитинства. Моя мама завжди 
нагадувала мені, щоб я менше говорив, вона хотіла, щоб 
я був тихою, спокійною й щедрою дитиною. Але хоча мої 
очевидні великі здібності й величезне бажання говорити — 
це, безсумнівно, була велика небезпека, але мої здібності 
розповідати історії при цьому робили їй приємність, що 
викликало в неї глибоке протиріччя. Як говориться «легко 
змінити країну, важко змінити характер», незважаючи на 
серйозні наставляння моїх батьків, я не позбувся моєї 
природної схильності говорити, що робить мій псевдонім 
«Мо Янь» («Не говори»), досить іронічним.

Не закінчивши початкової школи, я припинив навчання, 
а тому що я був юним і слабким, то не міг виконувати 
важкої роботи, тільки міг на толоці в бур’янах траві пасти 
корів і овець. Коли я із чередою, проходячи повз ворота 
школи, бачив, як мої колишні однокласники гомонять на 
шкільному дворі, моє серце переповняв сум. Я глибоко 
усвідомлював біль людини — нехай навіть дитини — після 
того, як вона залишила колектив. Коли приходив на пустир, 
то відпускав корів і овець, дозволяючи їм самим пастися. 
Блакитне небо, наче море, безкрайній луг, навколо нікого 
не видно, не чутні голоси людей, тільки птахи співають у 
небі. Я почував себе дуже самотнім, було дуже сумно, у 
серці порожньо. Іноді я лежав на траві, дивлячись, як на 
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небі ліниво пливуть білі хмари, у моїй голові виникала 
безліч незбагненних фантазій. У наших місцях поширено 
багато історій про лисиць, які перетворюються на 
красунь. Я фантазував про те, щоб з’явилася лисиця, яка, 
перетворившись на красуню, буде разом із мною пасти 
корів, але вона все не з’являлася. Але одного разу, коли 
вогняно-руда лисиця вискочила переді мною з кущів, я, 
злякавшись, присів на землю. Лиса втекла, не залишивши 
слідів, а я все ще тремтів. Іноді я міг сидіти навпочіпки 
поруч із коровою, вдивляючись у темно-сині коров’ячі 
очі й своє відбиття в них. Іноді намагався наслідувати 
пташиному співу і розмовляти із птахами в небі, іноді міг 
розповідати деревам, що в мене на душі. Але птахи не 
звертали на мене уваги, і дерева теж. Через багато років, 
коли я став письменником, багато фантазій тих років я 
включив у романи. Є чимало з людей, які хвалять мене за 
багатство уяви, деякі аматори літератури сподіваються, 
що я розповім їм секрет, як розвивати уяву, на це я можу 
лише відповісти посмішкою.

Як сказав китайський мудрець давнини Лаоцзи: «Удача 
поряд з невдачею, за невдачею йде удача». У дитинстві 
я перестав ходити до школи, страждав від голоду, са-
мітності, горював, що не можу вчитися, але тому я, як і 
наш письменник попереднього покоління Шень Цунвень, 
дуже рано почав читати велику книгу життя людського 
суспільства. Перекази розповідачів книг на ринку, які 
я раніше згадував, були лише першою сторінкою цієї 
великої книги.

Припинивши навчання, я блукав серед дорослих, по-
чавши довгий життєвий шлях «читання вухами». 200 років 
тому в моїх рідних місцях жив великий геній оповідання — 
Пу Сунлін, у нашому селі багато хто з людей, включаючи 
мене, є його нащадками. Працюючи на колективному полі, 
на скотарні виробничої бригади, на гарячому кані у дідуся 
й бабусі, і навіть на хиткому візку, що був запряжений 
волами, я почув безліч історій про демонів, історичних 
переказів, анекдотів. Ці історії, що тісно пов'язані з 
місцевою природою, історією роду, сформували в мене 
сильне почуття реальності.

Я і в мріях не міг собі уявити, що коли-небудь усе це 
стане моїм письменницьким матеріалом. У той час я 
був тільки дитиною, яку захопили ці історії, одержимий 
бажанням слухати розповіді людей. У той час я був 
абсолютним теїстом, я вважав, що все суще на землі має 
душу. Побачивши велике дерево, я відчував благоговіння. 
Побачивши птаха, я думав, що він у будь-який час може 
перетворитися на людину. Зустрівши незнайомця, я 
підозрював, що він перетворився на людину із тварини. 
Щоразу, коли вночі я вертався додому з контори 
виробничої бригади, безмежний страх охоплював мене, 
щоб підбадьорити себе, я біг і голосно співав.

У лютому 1976 року мене призвали на військову 
службу. З чотирма томами «Короткого курсу загальної 
історії Китаю» за плечима, які мені допомогла купити 
мама, продавши свої весільні прикраси, я пішов з 
північно-східного села Ґаомі – з того місця, яке я, і любив, 
і ненавидів. Почався важливий період у моєму житті. Якби 
не величезні зміни й прогрес китайського суспільства за 

останні 30 років, якби не було реформ і відкритості, не 
було б і такого письменника, як я.

Серед нудного життя в казармі, мене захопили ви-
вільнення свідомості й підйом літератури вісімдесятих 
років. Я з дитини, яка слухала історії, переказувала історії, 
ставав тим, хто почав намагатися розповідати історії за 
допомогою пера. Спочатку дорога не була рівною, у той час 
я ще не усвідомлював, що мій 20-літній досвід сільського 
життя є золотим дном для літератури. У той час я вважав, що 
література повинна писати про гарних людей і добрі справи, 
писати про героїчні приклади. Тому, хоча я й опублікував 
кілька творів, але їх літературна цінність була дуже низкою.

Восени 1984 року я був прийнятий на факультет 
літератури Інституту мистецтв Народно-визвольної армії. 
Під керівництвом мого наставника відомого письменника 
Сюй Хуайчжуна я написав твори «Осінні води», «Суха ріка», 
«Прозора морква» і «Червоний гаолян» та інші повісті й 
оповідання. В «Осінніх водах» уперше з’явився цей вислів 
«північно-східне село Ґаомі», з тих пір, немов селянин бурлака, 
який одержав клаптик землі, і я, літературний бурлака, 
нарешті, знайшов місце для життя. Я повинен зізнатися, що 
в процесі створення моєї літературної території «північно-
східне село Ґаомі» американець Вільям Фолкнер і колумбієць 
Гарсіа Маркес стали для мене важливим джерелом натхнення. 
Я не ставився серйозно до читання їх книг, але їх небувалий 
героїчний дух надихнув мене, і я зрозумів, що в письменника 
має бути своє місце. Людина у повсякденному житті повинна 
бути скромною і поступливою, але в літературній творчості 
має бути дуже зарозумілою і самоправною.

Два роки наслідуючи цих майстрів, незабаром я 
усвідомив, що повинен якомога швидше піти від них. В 
одній статті я написав: «Вони — це дві палаючі печі, а я 
шматок льоду, якщо буду занадто близько до них, то можу 
випаруватися». За моїм досвідом, письменник може 
потрапити під вплив іншого письменника, тоді в того, хто 
вплинув, і в того, на кого вплинули, виникне спільність 
душі. Як говориться «мислять однаково». Тому, хоча я не 
так добре прочитав їхні книги, але прочитав тільки кілька 
сторінок, я зрозумів, що вони зробили, і зрозумів, як вони 
це зробили, і відразу зрозумів, що мені і як робити.

Те, що я повинен був робити, насправді, дуже просто 
– це, по-своєму, розповідати свою історію. Мій спосіб – 
це знайомий мені спосіб оповідачів книг на ринку, це те, 
як розповідали історії мої бабуся й дідусь, старі в селі. 
Відверто кажучи, коли розповідаю, то я не думаю, хто 
може бути моїми слухачем. Можливо, мої слухачі це такі 
люди як моя мама, а може бути, мої слухачі це я сам, моя 
власна історія з самого початку – це мій особистий досвід. 
Наприклад, дитина, яку били, в «Сухій ріці», або та дитина, 
яка не сказала і слова в «Прозорій моркві». Я, дійсно, 
через те, що зробив щось не так, був побитий батьком, 
я також, насправді, одного разу розтягував міхи для 
коваля на будівництві мосту. Звичайно, особистий досвід 
людини, яким би незвичайним він не був, не може без змін 
бути записаний у романі, роман вимагає вимислу, вимагає 
уяви. Багато друзів говорять, що «Прозора морква» це 
мій кращий роман, я проти цього не заперечую, і не 
погоджуюся із цим. Я думаю, що «Прозора морква» цей 
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мій найбільш символічний твір, найбільш значимий. Ця 
чорна як смола дитина з надлюдською здатністю терпіти 
біль і надлюдською здатністю відчувати – є душею всіх 
моїх романів. Хоча в наступних романах, я написав багато 
персонажів, але немає жодного, хто був би ближчий моїй 
душі. Або ще можна сказати, що письменник створюючи 
певну кількість дійових осіб, завжди має головну. Ця 
спокійна дитина і є цією головною дійовою особою, вона 
нічого не говорить, але впевнено керує різноманітними 
персонажами, на сцені північно-східного села Ґаомі грає 
на повну силу.

Власна історія завжди обмежена, розповівши свою 
історію, слід розповісти історії інших людей. Тому історії 
моїх близьких, історії людей з мого села, історії моїх 
предків, які я чув з вуст старих, подібно солдатам, що 
отримали команду на збір, поринули із глибин моєї пам’яті. 
Вони з надією в очах дивляться на мене, очікуючи, щоб я 
написав їх. Мій дід, бабуся, батько, мати, старший брат, 
старша сестра, тітка, дядько, дружина, дочка — усі вони 
з’являлися в моїх творах, і багато з моїх родичів північно-
східного села Ґаомі з’являлися на сторінках моїх романів. 
Звичайно, я піддавав їхній літературній обробці, щоб вони, 
перевершивши самих себе, стали літературними героями.

У моєму останньому романі «Жаба» виник образ моєї 
тітки. Через те, що я отримав Нобелівську премію, багато 
журналістів відправилися до неї додому брати інтерв’ю. 
Спочатку вона дуже терпляче відповідала на запитання, 
але дуже швидко їй це стало завдавати клопоту, вона 
втекла в повітове місто, де сховалася в будинку сина. 
Тітка, дійсно, послужила прообразом при написанні 
мною «Жаби». Але тітка в романі й тітка в реальному житті 
відрізняються як небо й земля. У романі тітка править 
владною рукою, іноді вона прямо-таки розбійниця, у 
реальності тітка добра й весела, хороша дружина й мати. 
У реальності пізні роки життя тітки щасливі, у романі 
наприкінці життя тітка страждає від безсоння через 
величезні щиросердечні страждання, одягнена в чорний 
халат, наче примара блукає в темряві. Я вдячний моїй тітці 
за вибачливість, вона не гнівалася за те, що я так описав 
її в романі, я схиляюся перед мудрістю моєї тітки, вона 
правильно зрозуміла складні зв’язки персонажів роману 
з реальними людьми.

Після смерті моєї матері я дуже горював, вирішив 
написати про неї книгу. Це той роман «Пишні груди, жирні 
сідниці». Оскільки задум уже дозрів у голові, тому що 
мене переповняли почуття, потрібно було тільки 83 дні, 
щоб я написав перший варіант роману обсягом у 500 
тисяч ієрогліфів.

У цій книзі «Пишні груди, жирні сідниці» я безсовісно 
використовував матеріали, що пов'язані з особистим 
життєвим досвідом моєї матері, але емоційні переживання 
матері в книзі, є вигаданими або взяті з життя багатьох 
матерів північно-східного села Ґаомі. У передмові до цієї 
книги я написав, що «присвячую книгу покійній матері», 
але книга, по суті, присвячена всім матерям, такі мої 
амбіції, це як моя надія змалювати маленьке північно-
східне село Ґаомі, як мініатюрну копію Китаю й навіть 
усього миру.

Творчий процес письменника має свої особливості, 
у кожної моєї книги задум і поштовх до натхнення зовсім 
не однакові. Деякі твори виникли в уяві, як, наприклад, 
«Прозора морква», а деякі романи виникли з подій 
реального життя — такі, як «Пісня райського часнику». 
Але незалежно від того, виникли вони з фантазій або 
з реальності, у кінцевому підсумку, вони повинні бути 
об’єднані особистим досвідом. Тільки тоді вони можуть 
стати яскравими індивідуальними літературними творами 
із численними живими деталями типових персонажів, 
багатою, барвистою мовою й оригінальною структурою. 
Необхідно особливо підкреслити, що в «Пісні райського 
часнику» я вивів на сцену справжнього розповідача книг, 
і він відіграє дуже важливу роль. Мені дуже прикро, що 
використовував реальне ім’я розповідача книг, звичайно, 
усі події в книзі є вигаданими. У моїй творчості, багато раз 
траплялося таке, що, починаючи писати, я використовував 
справжні імена, сподіваючись, що зможу відчути якусь 
близькість. Але після завершення роботи, я почував, що 
вже неможливо змінити імена. Тому траплялося так, що 
люди з такими ж іменами як у героїв роману приходили 
до мого батька висловити своє обурення. Батько за мене 
вибачався перед ними, але в той же час пояснював, щоб 
вони не сприймали це всерйоз. Мій батько говорив: Він 
в «Червоному гаоляні» у першому реченні написав: «Мій 
батько – бандит»,  я не надаю цьому значення, а ви що так 
цим переймаєтесь?

Коли я писав такий наближений до соціальної реальності 
роман, як «Пісня райського часнику», то найбільше пи-
тання, яке стояло переді мною, полягало не в тому, чи 
смію я критикувати темні явища життя суспільства, але в 
тому, що ця палаюча пристрасть і гнів дозволять політиці 
домінувати над літературою, а роман перетвориться на 
документальний звіт про соціальні події. Письменник є 
суспільною людиною, у нього є власні позиції й погляди, 
але, коли письменник пише твір, він повинен стояти на 
позиціях людини, і всі люди повинні так писати.

Тільки в цьому випадку література може породжувати 
події, але перевершувати їх, звертати увагу на політику, але 
бути більшою, ніж політика. Напевно, тому випробування 
мого довгого важкого життя дозволили мені більш глибоко 
розуміти людську природу. Я знаю, що таке справжня 
мужність, а також розумію, що таке справжній жаль. Я знаю, 
що в кожному людському серці є непевна зона, де важко 
точно визначити добро й зло, і тут той величезний простір, у 
якому письменник розгортає свій талант. Тільки ті твори, які 
точно, яскраво описують цю наповнену протиріччями зону, 
обов’язково виходять за межі політики й мають видатні 
літературні якості.

Нескінченна балаканина про свої твори набридає 
людям, але моє життя тісно пов’язане з моїми творами, 
якщо про них не розповідати, то я думаю, мені не буде 
про що говорити, так що я прошу всіх мене вибачити. 
У моїх ранніх творах я, як сучасний розповідач книг, 
ховаюся за текстом. Але, починаючи з роману «Сандалова 
страта», я, нарешті, через лаштунки виходжу на сцену. 
Якщо мої ранні твори були розмовою із самим собою, 
і не брали до уваги читача, то, починаючи із цієї книги, 
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я відчував, що стою на площі перед безліччю слухачів, 
пишномовно оповідаючи. Це традиція світового роману, 
особливо традиція китайського роману. Я також у свій 
час активно вчився на західних модерністських романах, 
використовував різноманітні способи оповідання, але, 
зрештою, повернутися до традиції.

Звичайно, це повернення не є незмінним, у «Сандаловій 
страті» і наступних романах, я продовжував традиції 
китайських класичних романів, а також включав у текст 
прийоми західних романів. Так звані новації в романах, 
в основному це такий змішаний продукт. Не тільки суміш 
власної літературної традиції й технології іноземних 
романів, але й суміш белетристики й інших видів мистецтва, 
як у «Сандаловій страті» – поєднання з народним театром, 
як і підживлення деяких моїх ранніх романів живописом, 
музикою й навіть цирком.

Нарешті, дозвольте мені розповісти про мій роман 
«Смертельна утома». Назва книги взята з буддійських 
канонів, наскільки я знаю, переклад цієї назви – головний 
біль для перекладачів різних країн. Я не займався глибоким 
вивченням буддійських канонів і, природно, маю дуже 
неглибоке уявлення про буддизм. Із цієї причини, я думаю, 
що багато з основних ідей буддизму є дійсною космічною 
свідомістю, багато суперечок у цьому світі, з точки зору 
буддизму не мають сенсу. Такий зарозумілий погляд на 
світ людей досить сумний. Звичайно, я не перетворив цю 
книгу на проповідь, я пишу про почуття людської долі, 
про людську обмеженість й людську поблажливість, а 
також людське прагнення до щастя, усі зусилля і жертви 
у відстоюванні власних переконань. Персонаж, який 
усього себе віддає тенденціям епохи протистояння, у моїй 
душі є справжнім героєм. Прототипом цього персонажа є 
селянин із сусіднього села, у дитинстві я часто бачив його, 
коли він, штовхаючи по дорозі скрипучий дерев’яний 
візок, проходив повз наш будинок.

Його візок тягнув кульгавий віслюк, віслюка за собою 
вела його дружина з маленькими ніжками. Це дивне 
трудове об’єднання в колективізованому суспільстві того 
часу здавалося таким смішним і застарілим. У наших 
дитячих очах ми уявляли їх блазнями, які йдуть проти 
історичної тенденції, аж до того, що, коли вони проходили 
по вулиці ми, переповнені праведним обуренням, кидали 
в них каміння. Через багато років, коли я узявся за перо, 
цей персонаж, ця картина виникли в моїй свідомості. Я 
знаю, що одного чудового дня я напишу про нього книгу, 
рано або пізно я повинен усім людям на землі розповісти 
його історію. Але тільки в 2005 році, коли я побачив у 
храмі фреску «шість кіл реінкарнації», я зрозумів, як 
насправді розповісти цю історію.

Одержання мною Нобелівської премії з літератури 
викликало деякі суперечки. Спочатку думав, що я – 
об’єкт цієї полеміки. Поступово я відчув, що об’єктом цієї 
полеміки є людина, яка не має до мене ні якого відношення. 
Я начебто людина, яка в театрі спостерігає за виступом 
безлічі акторів. Я бачу, що в лауреата, обсипаного 
квітами, кидають камінням, вихлюпують на нього помиї. 
Я злякався, що він постраждає, але він, посміхаючись, 
вибрався з купи квітів і каміння, витер з тіла брудну воду, 

спокійно став осторонь і, звертаючись до всіх, говорить: 
«Для письменника, кращий спосіб щось сказати — це 
писати». Все, що я сказав, увійшло в мої твори. Все, що 
сказане, відлітає з вітром, а записані слова залишаються 
назавжди. Я сподіваюся, що ви терпляче прочитаєте мої 
книги, звичайно, я не змушую вас читати їх.

Навіть якщо ви читали мої книги, я не очікую, що ви 
зможете змінити своє ставлення до мене, у світі немає 
жодного письменника, який би подобався всім читачам. 
Особливо в таку епоху, як нинішня. Хоча я не прагнув 
нічого говорити про це, але в цьому випадку сьогодні я 
повинен сказати, просто скажу кілька слів.

Я людина, яка розповідає історії, і я все-таки повинен 
розповісти вам ще одну історію. У шістдесяті роки минулого 
століття, коли я був у третьому класі, у школі нас повели на 
виставку, що показує труднощі в країні. Під керівництвом 
учителя ми заливалися сльозами. Для того щоб учитель 
побачив мою старанність, я не хотів витирати сльози. Я 
бачив, як деякі учні потихеньку натирали обличчя слиною, 
немов воно залите сльозами. Я також побачив, що серед 
учнів, які плачуть по-справжньому і прикидаються, є 
один учень, на обличчі якого не було ні сльозинки, він не 
видав ні звуку, не затуляв обличчя руками. Він дивився 
на нас широко розплющеними очима. У його очах явно 
було видне здивування або приголомшення. Пізніше, я 
доповів учителеві про поведінку цього учня. У зв’язку із 
цим у школі цьому учневі оголосили попередження. Через 
багато років, коли я перед своїм учителем каявся у своєму 
доносі, то вчитель сказав мені, що того дня до нього 
прийшли доповісти про цей випадок більше десятка учнів.

Цей однокласник помер більш десяти років тому. 
Щоразу, коли я думаю про нього, то відчуваю свою гли-
боку провину. Цей випадок дав мені зрозуміти одну 
істину: коли всі плачуть, слід дозволити деяким людям не 
плакати. А коли плач стає виставою, то тим більше комусь 
треба дозволити не плакати.

Я розповім ще одну історію: 30 років тому я працював 
у військовій частині. Одного разу вночі я в кабінеті 
читав книгу, один старий відповідальний працівник, 
штовхнувши двері, увійшов, подивившись на місце 
напроти мене, він, розмірковуючи вголос, вимовив: 
«Ах, нікого?» Я відразу встав і голосно сказав: «А хіба 
я не людина?» Той відповідальний працівник від мого 
зауваження почервонів і, зніяковівши, вийшов.

Через цей випадок, я довго пишався, уважав себе 
героїчним борцем, але через багато років я почуваю 
себе винуватим. Будь ласка, дозвольте мені розповісти 
останню історію, багато років тому я почув її від мого діда: 
вісім приїжджих робочих мулярів сховалися від грози 
в занедбаному монастирі. Коли назовні усе сильніше 
гуркотав грім, вогненна куля стала залітати й вилітати 
з воріт храму, здавалося, що в повітрі чутний скрегіт 
дракона. Всі тремтіли від страху, а обличчя в них стали 
кольору землі.

Одна людина сказала: «Серед нас, мабуть є людина, 
яка вчинила погану справу, той, хто зробив таке, повинен 
сам вийти з храму й прийняти покарання, щоб хороші 
люди не постраждали».
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Природно, ніхто не хотів виходити на вулицю. Хтось 
запропонував: «Раз уже ми не хочемо виходити, то 
давайте кинемо назовні наші солом’яні капелюхи, чий 
капелюх віднесе вітром від воріт храму, значить той і 
вчинив щось зле, нехай іде й приймає покарання». Тоді 
все викинули свої капелюхи за ворота храму, капелюхи 
сімох задуло назад, тільки в одного солом’яний капелюх 
віднесло вітром. Усі почали квапити цю людину вийти із 
храму, він, природно, не хотів виходити, тоді все підняли 
його й викинули за ворота. Я думаю, що всі догадалися, 
чим закінчилася історія – як тільки ту людину викинули із 
храму, цей храм зі страшним гуркотом обвалився.

Я – людина, яка розповідає історії.

За те, що розповідаю історії, я одержав Нобелівську 
премію з літератури.

Після того як я одержав премію з'явилося багато 
чудових історій, і ці історії дозволили мені повірити в те, 
що правда й справедливість існують.

У наступні роки я буду продовжувати розповідати свої 
історії.

Спасибі всім!”

З китайської переклав В. Урусов

Перекладено за текстом:
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laure-

ates/2012/yan-lecture_ki.pdf
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Асоціація об’єднує китаєзнавців, а також громадян, установи й організацій, що працюють у галузі китаєзнавства й цікавляться 
Китаєм у країні й за кордоном.

Основні напрямки діяльності:
– сприяння ознайомленню вітчизняної та зарубіжної громадськості з дослідженнями з проблем китаєзнавства, що проводяться в 

Україні й за кордоном;
– сприяння творчої діяльності вчених в області китаєзнавства;
– надання наукової та методичної допомоги у викладанні у вищій і середній школі предметів, що відповідають профілю Асоціації;
– розвиток наукових зав’язків з китайськими вченими та науковими інститутами, товариствами, асоціаціями та іншими 

національними та міжнародними громадськими організаціями, що займаються питаннями китаєзнавства;
– проведення конференцій, з’їздів, нарад, симпозіумів, шкіл та круглих столів для обговорення наукових та організаційних питань, 

пов’язаних із завданнями Асоціації;
– організація комісій, секцій, робочих груп для розробки окремих питань; випуск тематичних збірників статей за підсумками 

проведених досліджень, а також науково-інформаційних матеріалів;
– здійснення наукових зав’язків і обміну літератури з науковими товариствами й установами нашої країни і, в установленому 

порядку, з іноземними та міжнародними товариствами й установами.
Асоціація друкує наукові видання «Китаєзнавчі дослідження», «Китайська цивілізація: традиції та сучасність».
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